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FORORD 
Denne sluttrapporten for prosjektet «Meremed – foreldre er viktige!» gir en innføring i bakgrunnen 

for prosjektet, metoder, og gjennomføringen av foreldreprogrammet. Hoveddelen av rapporten 

fokuserer på resultater fra “Meremed-undersøkelsen” som ble gjentatt ved fire tidspunkt fra og med 

høsten 2009 til høsten 2011 ved tre ungdomsskoler i Levanger kommune, Nord-Trøndelag. Her har 

de samme ungdommene og deres foreldre deltatt i foreldreprogrammet gjennom tre klassetrinn (8-

10 trinn).  

Ungdom i alderen 13-16 år kan ha forhøyet risiko for å etablere et overforbruk av medier, og mange 

vil debutere med alkohol i samme periode. Foreldre har ofte utfordringer innen disse områdene som 

kan oppleves som vanskelig å håndtere, og det er flere likhetstrekk i forhold til disse utfordringene, 

noe denne rapporten vil belyse nærmere. Prosjektet ”Meremed – foreldre er viktige!” gikk, som følge 

av dette, ikke inn i ungdoms- og foreldregruppen på grunn av et meldt, definert problem, men på 

bakgrunn av denne kunnskapen. Med prosjektet var det ønskelig, å stå sammen med, og støtte, 

foreldrene gjennom barnas ungdomsår, og bidra til å utruste foreldrene med nyttig kunnskap og 

metoder for å forebygge overforbruk av medier og alkohol. Samtidig var det ønskelig at prosjektet 

skulle styrke den enkelte forelder slik at de beholder troen på at de er de mest betydningsfulle og 

viktigste voksne ungdommen har i sitt liv.  

Som konsekvens av dette fokuserer Foreldreprogrammet på rus- og mediebruk blant ungdom i 

alderen 13-16 år. Foreldreprogrammet ”Meremed – foreldre er viktige!” startet som et ledd i tidlig 

intervensjonssatsingen og mottok midler fra Helsedirektoratet over tre år. Prosjektet har vært et 

samarbeid mellom Kompetansesenter Rus – Midt-Norge og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i 

Nord-Trøndelag (BUP). Undertegnede, som ny prosjektleder, har siden april 2011 hatt som 

hovedoppgave å fullføre forskningsdelen og avrunde prosjektet sju måneder før planlagt løp med 

denne rapporten.  

Som prosjektleder, og på vegne av Meremed, ønsker jeg å takke alle skolene, ungdommene og deres 

foreldre for deltakelsen gjennom hele prosjektet. Det er også viktig å anerkjenne forprosjektet til 

Meremed (2007/2008) og det grunnarbeidet Anne Kari Haugdal og Paula Sofie Haugan gjorde i 

foreldreprogrammet frem til april 2011. Deres faglige engasjement, pågangsmot og iver har vært til 

stor inspirasjon for meg som ny prosjektleder. En stor takk til Grete Helen Bratberg, 

forskningsrådgiver ved Helse Nord-Trøndelag, som veiledet i planleggingen av intervensjonene, 

gjennomføringen av forskningsdelen, og utviklingen av spørreskjema. Takk til Erling Jermstad, ved 

Helse Nord-Trøndelag, som manuelt punchet nesten 2000 svarskjema for foreldreprogrammet og 

ferdigstilte datafilen for analyse. 

Til sist er det viktig å takke Trond Nordfjærn, forskningsrådgiver ved Forskning og utvikling, 

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, og Hilde Dahl, Rådgiver ved Kompetansesenter Rus – Midt-

Norge for god støtte og veiledning i arbeidet med denne rapporten. Takk, også, til mine nærmeste 

kolleger ved vår avdeling i Levanger for alle motiverende bidrag i avslutningsfasen. Sist, men ikke 

minst, en takk til våre samarbeidspartnere ved BUP og prosjektets styringsgruppe. 

Jo Arild Salthammer, Prosjektleder og Rådgiver – Kompetansesenter Rus – Midt-Norge. 
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Innledende ord fra skaperne av “Meremed – foreldre er viktig!” 
Ved Paula Sofie Haugan og Anne Kari Haugdal 

Hvorfor Meremed? 

Vi hadde på hvert vårt hold og med hvert vårt utgangspunkt, holdt kortere og lengre foredrag, kurs 

osv. om ungdom og rusmidler og om ungdom og bruk av sosiale medier, til blant andre foreldre og 

lærere. Under løse samtaler om erfaringer og opplevelser knyttet til disse oppdragene, slo det oss at 

mye av det vi formidla var faglig overlappende. Dette var starten på samtaler om hvordan det er å 

være foreldre og skulle forholde seg til ulike fagfolk som kanskje i innhold snakker om mye det 

samme, men med ulike overskrifter. Ungdom er ikke fragmenter, men hele mennesker, og foreldre 

forholder seg til sine ungdommer som døtre eller sønner, ikke til en endimensjonal jente eller gutt. 

Og foreldre er også hele mennesker, som gjerne vil gjøre sitt ytterste for å framstå som konsekvente 

og forutsigbare voksne. 

Ut fra dette begynte vi å leke med tanken på å samarbeide om foredrag, med hvert vårt 

spesialansvar innen rus og innen sosiale medier, men hvor hovedtema var foreldrerollen. 

Vi søkte midler hos Helsedirektoratet via Kompetansesenter for Rus Midt (den gang Midt-Norsk 

Kompetansesenter for Rus), og fikk i første omgang tildelt midler til et forprosjekt.  Denne perioden 

ble i hovedsak brukt til litteraturstudier, og drøftinger om pedagogiske opplegg. Vi besøkte også et 

par skoler i fylket hvor vi samarbeidet om opplegg for foreldre og ungdommer, for å skaffe oss noen 

felles erfaringer.  Funnene i forprosjektet ga støtte til valget av fokus på foreldrerollen, og også støtte 

på at de utfordringer foreldre står overfor enten det gjelder ungdoms bruk av sosiale medier eller 

bruk av rusmidler, er sammenfallende. Vi fikk med andre ord faglig støtte på våre tanker og ideer. Og 

de erfaringene vi gjorde på de skolene vi besøkte, ga oss personlig motivasjon til å gå videre. 

Forprosjektperioden ble avsluttet med en søknad om videre støtte til utvikling av en prosjektskisse vi 

hadde utvikla i perioden. 

I løpet av forprosjektet hadde ideen om et felles foredrag vokst til å bli et foreldreprogram. Dette 

besto av to møtepunkter med foreldrene hvert år gjennom alle tre klassetrinn på ungdomsskolen. Vi 

skulle med andre ord treffe de samme foreldrene over en treårsperiode. Dette hadde flere årsaker. 

For det første var det et omfattende tema som skulle berøres, for det andre var det snakk om 

holdninger og handlinger som kanskje skal endres, og for det tredje ga det oss en mulighet til å 

gjennomføre en liten studie over en lengre periode.  

Selv om foreldrerollen er hovedtema, er det også nødvendig med noe kunnskap om ungdom, rus og 

om sosiale medier. Dette både for å kunne samtale med ungdommene om fakta og for å gjøre 

foreldre tryggere i ulike valg de vil måtte ta. Vi bygde derfor opp programmet med informasjon om 

de overnevnte elementer. Vi hadde mange og lange drøftinger om det pedagogiske opplegget. Vi var 

begge enige om at dette er tema hvor drøftinger, samtaler, refleksjoner er nødvendige. Kunnskap er 

ikke nok, den må bearbeides, knas og tygges av den enkelte voksne slik at den blir anvendbar for 

egen del.  Samtidig var vi enige om at dette programmet ikke skulle bli så omfattende at det ble 

uoverkommelig å delta. I samarbeid med de skolene som hadde sagt ja til å delta i prosjektet, ble vi 
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enige om å bruke deler av ordinære foreldremøter. Rammen ble satt til 30-45 minutter, noe som ga 

liten tid til samtaler med og mellom foreldre.  For å ivareta behovet for mer kunnskap og drøftinger 

rundt temaene, opprettet vi derfor en nettside. Der kunne foreldre hente mer informasjon, de kunne 

kommunisere med oss og ikke minst, de kunne kommunisere med hverandre.  

Det ble utdelt spørreskjema til foreldrene under hvert møte, slik at vi kunne se om det hadde skjedd 

noen endringer underveis. Deres ungdommer fikk tilsendt spørreskjema samtidig, dermed kunne vi 

hele tiden følge evt endringer i gruppene. Noen av de funnene som ble gjort, vil bli presentert i 

denne rapporten. 

Avslutningsvis vil vi understreke at erfaringene våre i løpet av den perioden vi deltok, er udelt 

positive. Foreldrene var aktive, engasjerte og opptatt av å gjøre sitt beste for sine ungdommer. Vårt 

ønske var å bidra til at foreldre fikk styrket troen på egen betydning og muligheter, og å understreke 

at de er de viktigste veilederne i de unges liv, ikke en eller annen fagperson som dukker opp av og til 

og forteller hva som er rett og galt. 

 

Levanger 6.juni 2012 

Anne Kari Haugdal Paula Sofie Haugan 
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1.0 Innledning 
En stor andel av dagens mediebruk foregår over internett. Internett er noe dagens ungdom ble 
eksponert for og tok i bruk i ung alder. Ungdommene har vokst opp i en digital verden hvor de enkelt 
kan kommunisere med sine venner, kjente og ukjente i inn- og utland. Svarene på de fleste spørsmål 
er kun få tastetrykk unna, og tidvis kan man spørre seg hvor ungdom fikk svar på alt de undret på før 
internett ble allemannseie. Imidlertid kan internett både brukes og misbrukes. Enkelte ganger deler 
for eksempel ungdom informasjon de ikke burde delt. Noen blir kontaktet av fremmede, eller blir 
utsatt for andre ubehagelig opplevelser. Digital mobbing forekommer, og mobbing via sms, mms, 
internett med bilder, film, lyd og tekst kan bli en svært så offentlig og hardtslående kombinasjon for 
de som utsettes for dette.  
 
Ungdom må stadig vurdere om informasjonen på nett er riktig eller gal, og dette kritiske blikket er 
også viktig i forhold til markedskreftene som ønsker å selge et ideal eller et produkt. Ungdommene 
utvikler en digital kompetanse som kan bli viktig for fremtiden, mens man samtidig kan undre på om 
de lærer de riktige tingene til rett tid. Ungdommene, og særlig gutter, bruker mye tid på elektroniske 
spill, noe som har høy underholdningsverdi, men som samtidig kan bli problematisk om det pågår 
uregulert. Dersom tidsbruken er svært høy, er det viktig at foreldre våger å spørre seg om årsakene 
til dette. Er det ren underholdning, eller finnes det noen underliggende årsaker til at så mye tid går 
med til spillene? En del blir kanskje for engasjerte og bruker mer tid enn de burde på andre medie-
aktiviteter også, men først og fremst må vi anerkjenne at ungdom er dyktige og kompetente 
«multitaskere.» Noen hører gjerne på musikk, mens de er tilgjengelig på Facebook og gjør lekser. 
Betyr dette at de klarer å konsentrere seg effektivt om alle aktivitetene samtidig? Alt dette gjør det 
vanskelig for foreldrene å ha fullstendig oversikt over hvor mye tid deres ungdom bruker på hvilke 
aktiviteter. Samtidig kan det tenkes at en del mediebruk forekommer på gutte- eller jenterommet 
også etter at foreldrene har lagt seg. Dette gjør det ikke enklere å ha oversikt over hva de spesifikt 
gjør til enhver tid, samtidig som man må spørre seg om det er riktig at foreldrene skal ha total 
oversikt på bekostning av ungdommens frihet.  
 

Et annet risikoelement i ungdomstiden er bruk av rusmidler. Vi vet at en del ungdom debuterer svært 

tidlig med alkohol, og dette øker sannsynligheten for risikofylt bruk på senere tidspunkt i livet. Det er 

flere mulige årsaker til tidlig rusdebut blant ungdom. En vennekrets hvor avvikende aktiviteter har 

høy status, og mangelfull oppfølging fra foreldrenes side kan være viktige risikofaktorer. Foreldrenes 

holdninger og deres bruk av rusmidler kan også være viktige for ungdommens bruk. 

Foreldreprogrammet “Meremed – foreldre er viktige!” har fokusert på foreldrenes holdninger og 

atferd, relasjoner og samhold i familien. Vi har valgt å fokusere på beskyttelsesfaktorer i familien og 

øke foreldrekompetansen i forhold til forebygging av overforbruk av medier og tidlig alkoholdebut. 

Enhver ungdom trenger støttende foreldre og/eller foresatte som lytter og kommuniserer, som gir 

varme og kjærlighet. Samtidig både trenger og ønsker ofte ungdom seg «teite foreldre» som setter 

tydelige og restriktive regler for rusbruk. 
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1.1 Bakgrunn 
Foreldreprogrammet «Meremed – foreldre er viktige!» startet på bakgrunn av kunnskap om 
foreldres utfordringer knyttet til ungdoms rus- og mediebruk, og ikke på grunn av et meldt, definert 
problem. Når det gjelder rusbruk, finnes det mye forskningsbasert kunnskap, men til sammenligning 
er mediebruk et relativt nytt fagfelt. Likevel ser vi, at foreldrerollen blir utfordret på egne holdninger 
og atferd i utøvelsen av foreldreoppgavene, enten det gjelder de unges rus- eller mediebruk. Når 
foreldre mangler kompetanse i bruken av elektroniske medier, har mange strategier som regulerer 
de unges mediebruk gjennom for eksempel aldersgrenser på spill og tidsbruk foran PC-en, mens 
involvering og kommunikasjon om selve innholdet ofte unnlates.  
 
Verdien av kommunikasjon kombinert med grenser og en omsorgsfull kontroll, når det gjelder tema 
som unges bruk av rusmidler, er vel dokumentert (se pkt. 1.2.) Mye tyder på at de utfordringer 
foreldre står overfor når det gjelder de unges bruk av rusmidler og media, har flere likhetstrekk. Det 
handler om å ivareta aldersgrenser og snakke med andre foreldre om felles mål og grenser. Det 
handler også om foreldrene som rollemodeller og deres eget konsum av medier og rus. Men viktigst 
av alt, så handler dette om foreldre som støtter ungdommene og som samtidig setter tydelige og 
klare grenser. Forskning har vist at en relativt autoritær og involverende foreldrestil er en viktig 
beskyttende faktor for rusbruk (Baumrind, 1991). 
 

1.2 Foreldres holdninger, atferd og betydning for ungdoms bruk av 

rusmidler 
Når det gjelder bruk av rusmidler, er en av de viktigste faktorene tilgjengelighet. Tilgjengelighets-
faktoren er stort sett styrt av politiske beslutningstakere, og endringsarbeid her er krevende og 
langvarig. Dette har følgelig ikke vært en del av arbeidet i prosjektet, men det ble vurdert som 
relevant å reflektere over hvor og hvordan ungdom får tilgang på alkohol. Får de det fra voksne 
venner og kjente, fra sine foreldre, eller stjeler de det hjemmefra? Identifikasjon av hvor 
ungdommen får sine rusmidler fra kan bidra til å styrke forebyggende virksomhet gjennom at man 
kan fokusere på å endre viktige rusmiddelforsyningslinjer i ungdommens sosiale miljø. 
 
Et sentralt mål i ”Meremed” har vært å se nærmere på familiestrukturer, relasjoner og samhold som 
kan påvirke ungdoms rusvaner. I denne sammenheng har man fokusert på foreldrenes egne 
holdninger og atferd i forhold til rusbruk, for eksempel hvorvidt de velger å sende med ungdommen 
alkohol på fest. Foreldres valg i forhold til dette har betydning for hvor tilgjengelig alkohol blir for de 
unge. Forskning har vist at tydelige, restriktive grenser og holdninger til rusbruk henger sammen med 
redusert rusbruk blant ungdommene (Becona, mfl. 2012). 
 

1.2.1 Sosioøkonomisk status 

Pedersen (2006) hevder at misbruk av rusmidler ikke kan isoleres ned til vanskelige levekår og  
psykososiale faktorer. Rusmisbruk kan oppstå i alle segment av befolkningen. Samtidig påpekes det 
at sosiale konsekvenser av rusmisbruk raskere rammer de som har lav sosioøkonomisk status (for 
eksempel lav inntekt og utdanning). 
 
Prosjektet ”Unge og Alkohol” (PUNA) i Danmark viste også at foreldrenes arbeid og utdannelse i liten 
grad kan forklare de unges alkoholforbruk. Foreldrenes nåværende livsstil, og særlig deres 
røykevaner, viste seg her å være den viktigste faktoren for å forklare de unges økende alkoholbruk 
(Gundelach & Järvinen, 2006). En norsk undersøkelse fant at alkoholkonsumet økte for alle 
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sosioøkonomiske grupper i perioden 1993 – 2000, og at konsumet økte i takt med utdannings- og 
inntektsnivå (Strand & Steiro, 2003). Unge som bor sammen med begge foreldrene, drikker mindre, 
men det er ingen tydelig sammenheng mellom foreldrenes utdanning eller yrkestilknytning og de unges 
drikkemønster. Ungdommene som oppgir at de kommer fra familier med dårlig råd, drikker likevel noe 
mer enn andre (Strandbu & Øia, 2010). Samlet viser disse studiene at forebygging må rettes mot alle 
segment av befolkningen, uavhengig av utdannings- og inntektsnivå. 
 

1.2.2 Relasjoner/samhold 

Kompliserte og vanskelige familieforhold er en sentral bakgrunnsvariabel blant personer som har 
utviklet tungt rusmiddelmisbruk (Irgens-Jensen, 1990; Jacob & Johansson 1997). Data fra PUNA viser 
også at familiestrukturen spiller en rolle, da de unge som bor sammen med én forelder, drikker mer 
enn annen ungdom (STOF nr.8; s.8). Relasjonen de unge har til sine foreldre, har konsekvenser for 
drikkemønster. Unge som opplever nærhet, støtte, råd, hjelp og har god kommunikasjon med sine 
foreldre, drikker mindre. Tilsvarende er det slik at foreldre som setter klare regler og som har innsyn og 
oversikt i hva de unge foretar seg, har barn som drikker mindre alkohol (Strandbu & Øia, 2010). 
 
I artikkelsamlingen “Ung i Norge” (Strandbu & Øia, 2007) ble det presentert en studie gjort av Anders 
Bakken som viser en klar sammenheng mellom kommunikasjon og samhold i familien og ulike former 
for mistilpasning. Han skiller mellom autoritative og forsømmende foreldre. Med autoritative mener 
han foreldre som kombinerer varme og sosial støtte med kontroll og oversikt, mens familier med 
fravær av sosial kontroll og følelsesmessig involvering kalles forsømmende. Studien viser at sjansen 
for at gutter skal havne i en definert ”verstingekategori” øker fra 4 % for de med autoritative foreldre 
til 32 % for de med forsømmende foreldre. Videre hevdes det at kommunikasjonsstrukturer vi finner 
i familier med forsømmende foreldre, er mye mer utslagsgivende som prediktorer for antisosial 
atferd enn det å vokse opp med enslige foreldre. 
 
Rapporten ”Læll om æ e mindreårig” understøtter betydningen av samhold mellom familie-
medlemmene (Nossum, Haugan, Haugland, 2004). Undersøkelsen er gjort blant alle ungdoms-
skoleelever i to kommuner på Innherred. Studien viste at i de familier hvor ungdommen rapporterer 
dårlig samhold hadde flere ungdommer vært beruset mer enn 10 ganger enn i familier hvor det ble 
rapportert godt samhold (Se også Kvalem & Wichstrøm, 2007). 
  
 

  



S i d e  | 11 

 

1.2.3 Holdninger og atferd 

Det er også gjort funn som tyder på at foreldres holdninger til barnas alkoholbruk har betydning for 
forbruket (Nossum, Haugan, Haugland 2004, Grimsmo 1996). Det er bred faglig støtte for, at å sende 
med de unge alkohol på fest øker sjansen for fyll hos den unge (Pape & Storvoll, 2005). Pedersen 
(2006) konkluderer med at det å gi alkohol tidlig for å lære ungdommer “å drikke med måte“, kan 
virke mot sin hensikt. De unge som ofte fikk alkohol av foreldrene drakk rundt tre ganger så mye som 
de som brukte alkohol, men aldri fikk dette hos foreldrene. Det å få alkohol hjemmefra kan henge 
sammen med at det også drikkes mye i hjemmet. Etter å ha gjort analyser for å avdekke samspillet 
mellom foreldres normer, verdier, bruk av alkohol og barna alkoholbruk, står det å få alkohol av 
foreldre igjen med en sterkere effekt enn de fleste andre faktorer. 
 
 

1.2.4 Foreldres bruk av alkohol 

I tillegg til holdninger og normer knyttet til bruk av alkohol, har også foreldrenes eget alkoholkonsum 
betydning for de unges bruk (Pedersen, 2006).  Av ungdom som selv kommer inn i behandling for sitt 
rusmiddelmisbruk, oppgir mer enn 50 % at de har opplevd alvorlige rusmiddelproblemer hos sine 
foreldre (SHDir 2007). Pape & Storvoll (2007) viste at de unge som oppgir å ofte ha sett sine foreldre 
beruset, selv drikker mer enn annen ungdom. En studie av Haugland, mfl. (2012), viste samme utfall.  
  
Barn som vokser opp i familier preget av problematisk alkoholbruk hos foreldre har større risiko for å 
utvikle eget rusproblem. De viser en høyere forekomst av angst og uro, atferdsvansker og 
skoleproblemer. I tillegg viser de en høyere forekomst av depresjoner, mareritt og søvnvansker 
(Hansen, 1994). Samme studie viste at disse i voksen alder rapporterte psykosomatiske problemer, 
depresjoner, spiseforstyrrelser, samlivsvansker og personlighetsforstyrrelser.  
 
Fram til 15-16-årsalderen er ungdom er direkte påvirket av foreldrenes normer i sitt eget forhold til 
alkohol. I perioden videre fram til ca. 18 år er det derimot de jevnaldrende som dominerer. Etter den 
tid ser det ut til at foreldrenes normer igjen får betydning for de unge (Nielsen & Rudberg, 1990; 
Klyve, 2004). Det er gjort nyere funn som kan tyde på at dette er under endring. I følge Tormod Øia 
tyder funn fra Ung i Norge på at foreldres meninger er mye viktigere enn vennenes når det gjelder 
syn på politikk, religion, utdannings- og yrkesvalg, bruk av rusmidler og hva de bør spise. Hele 8 av 10 
ungdommer svarer at foreldrenes holdninger er viktig når det gjelder deres egen bruk av rusmidler, 
mindre enn halvparten svarer at vennenes holdninger er viktige (Dagsavisen 02.04 2007). Som 
konsekvens valgte vi å fokusere på foreldrenes holdninger og atferd i forhold til rus- og mediebruk i 
det foreliggende prosjektet. 
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1.3 Foreldres holdninger, atferd og betydning for ungdoms mediebruk. 
I forhold til unges mediebruk har foreldre mange utfordringer å hanskes med. Det kan være å verne 
dem mot potensielt skadelige inntrykk, som for eksempel eksplisitt pornografi, vold, uønsket kontakt 
med fremmede, reklame og kommersielt press. I tillegg er unges tidsbruk i forhold til 
informasjonsteknologi en vesentlig utfordring å regulere for foreldre. I dag bruker de unge 
informasjonsteknologi i langt større grad hjemme enn på skolen, og unges mediebruk assosieres ofte 
med det Livingstone (2001) beskriver som ”soveromskulturen”. Med dette menes at flere og flere 
ungdommer har egen pc soverommet. Unges sosiale interaksjon på internett oppfattes å skje i 
ensomhet og under sosial isolasjon, som følge av denne utviklingen. Foreldre har hovedansvaret for å 
styre bruken av de unges informasjonsteknologi i hjemmet. Dette fordrer kunnskap innen for 
eksempel bruk av teknologi, spill, informasjonsselektering, og personvern. Foreldre har stort påtrykk 
om bruk av informasjonsteknologi, ikke bare fra sine barn, men også fra kommersielle aktører.  
 

1.3.1 Det kompetente mediebarnet  

Bech (2005) hevder at det er fire overordnede holdninger til barns mediebruk: 
1. Å beskytte barn mot mediene 
2. Å oppdra barn til bruk av mediene 
3. Å tilfredsstille barns behov for (kvalitets) medier 
4. Å delta sammen med barn og de nye medier 
 
Den viktigste mediekompetansen for fremtidens barn er vurdert som evnen til å velge – evnen til å 
skille. Beskyttelse av barn i forhold til medier handler om å snakke med sine barn om deres 
mediebruk og bygge deres kompetanse på sikker bruk av mediene. 
 
Tradisjonelt har foreldre visst mer enn sine barn på så godt som alle områder, med unntak av 
immigrantbarn som har lært seg et nytt språk og en ny kultur hurtigere enn sine foreldre. 
Mediekompetente ungdommer ser på foreldregenerasjonen som naive i forhold til 
informasjonsteknologi (Kaare, 2004).  
 

1.3.2 Barn og digitale medier 2010 

Rapporten er en oppfølger til de tidligere SAFT undersøkelsene som ble gjennomført i 2003 og 2006 
og Trygg bruk-undersøkelsen 2008. Undersøkelsene omfatter barn og unge i alderen 8 – 19 år, og 
handler om deres bruk av de elektroniske mediene; PC, Internett, mobil og elektroniske spill. 
Hovedfokus går på å kartlegge eventuelle negative opplevelser, for eksempel mobbing og 
trakassering.  
 
Resultatene fra 2010 undersøkelsen: 

 Barn og unge er meget aktive brukere av Internett, mobil og dataspill. 

 Det er en tendens til at barna blir stadig yngre første gang de benytter internett. 

 Tendensen er at barna har lært mer om hvordan de skal bruke internett på en trygg måte.  

 Barna er forholdsvis bevisste og kritiske til informasjon som ligger på internett.  

 Foreldrene har ikke full oversikt over omfanget av barnas internettbruk. 

 Deltakelse og kommunikasjon via nettsamfunn er spesielt populært blant ungdommer i 
alderen 13-16 år. 

 Det er en større andel barn (1/4) som møter noen i virkeligheten som de først traff på 
internett enn det foreldrene tror. 5% av disse møtene resulterte i negative opplevelser. 
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 10% av barna har opplevd å bli mobbet via nettsamfunn.  

 Hovedutfordringen for barn og unge er deres ubetenksomme distribusjon av bilder og video 
av andre, og å lære unge forskjellen på ytringsfrihet og personvern. Det å kunne være 
anonym på nett øker sannsynligheten for å distribuere slikt materiale. 

 

1.3.4 Medieregulering og foreldre 

Er foreldre helt avhengig av ytre instanser for regulering, eller klarer de selv å regulere barnas 
mediebruk på en tilfredsstillende måte? I statens filmtilsyn rapport 1/2004 framgår det: 

 Foreldre mener at innholdskategori er viktigere enn medium. Reklame oppleves som mest 
uønsket av alle innholdstyper, etterfulgt av banning. Vold plasseres etter disse innholds-
typene. 

 Foreldre er praktisk orientert når det fokuseres på det enkelte mediet, men mer prinsipielt 
orientert når det gjelder innholdskategorier. Nyheter med voldsinnslag, blir oppfattet som 
problematisk av foreldre både i forhold til TV, i aviser og i radio. Det er ikke bare levende 
bilder som oppleves som problematisk, men innholdstypen i seg selv har stor betydning. 

 Foreldre har større tiltro til staten som medieregulator enn mediebransjen selv. Medier 
generelt og TV-kanaler med reklame spesielt, oppleves av foreldre som manipulerende og de 
er generelt svært skeptiske til medieproduksjon som er fundert på kommersielt grunnlag. 

 Foreldre opplever at medier med mye banning framstår som problematisk, noe foreldre 
begrunner med at de har behov for å regulere sine barns oppførsel og språkbruk. De 
forbinder banning med en voksensfære som de vil skjerme barna for.  

1.3.5 Sosialiseringsrisiko 

12-14 års-alderen er en risikofase, og de som kommer tidlig ut med ”voksne” aktiviteter, viser seg å 
ha økt risiko for senere problemer og sosial ekskludering (Pedersen, 1998). Kunnskapssamfunnets 
ungdomsrisiko blir en generell marginaliserings- og kvalifiseringsproblematikk. I en moderne 
sosialiseringsproblematikk befinner skolen og kvalifiseringen seg i sentrum av integrasjons- og 
ekskluderingsprosessene, bakgrunnsfaktorene blir til en del av en kvalifiseringsdynamikk. 
Sosialiseringsrisiko peker mot betydningen av tidlig forebygging, siden problemene ofte utvikles over 
lang tid (Frønes, 2007).  
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1.4 Oppsummering og kunnskapsstatus 
For ungdom i alderen 13-16 år er rusbruk noe de allerede har blitt eller vil bli konfrontert med. En 
stor andel debuterer med alkohol i denne alderen. Tilgjengelighet av alkohol, enten de får det fra 
eldre venner, foreldre, eller stjeler alkohol hjemme, er en av de viktigste faktorene for når og 
hvordan de forbruker alkohol. Foreldrenes holdninger og atferd, samt egen bruk av alkohol, har 
direkte innvirkning på deres ungdoms bruk. Barn som har sett sine foreldre drikke alkohol, drikker 
mer. Ungdommer som får alkohol av sine foreldre drikker mye mer enn ungdommer som ikke får 
alkohol hos sine foreldre.  
 
Tydelige grenser, for seg selv og for ungdommen, fulgt av varme, oversikt og kontroll hos foreldre er 
viktig for å redusere antall ungdommer som bruker alkohol før lovlig alder. Dette gjelder også for 
ungdoms mediebruk. Ungdom er svært opptatt av medier, og dette er noe mange bruker mye tid på, 
enten det handler om kommunikasjon, lekser, underholdning, eller kreativitet. Da er det også viktig 
at foreldre viser engasjement, som kommuniserer godt og involverer seg, for selv om ungdommene 
kan fremstå svært så kompetente trenger de foreldre som støtter dem, setter grenser, og som 
hjelper dem med å regulere bruk og innhold.  
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2.0 Foreldreprogrammet «Meremed – Foreldre er viktige!» 
Formålet med prosjektet var å styrke foreldrene i å forhindre uønsket rus- og mediebruk hos 

ungdommene. For å gjennomføre dette har det vært et pågående mål å styrke foreldrenes 

kompetanse på begge områder. Det å sette tydelige grenser for rusbruk, i tråd med 

Helsedirektoratets kampanje “sette grenser,” har det som eksempel vært viktig for prosjektet å 

formidle, mens det for mediebruk har vært viktig å gi kunnskap om trygg bruk og nyttige verktøy for 

å hjelpe ungdommen å regulere medieaktivitetene.  

 

2.1 Metode og gjennomføring 
Ti skoleklasser ved tre ungdomsskoler i Levanger kommune, Nord-Trøndelag, deltok i prosjektet. 

Foreldre med ungdom ved Skogn barne- og ungdomsskole og Frol oppvekstsenter mottok 

kunnskapsbasert informasjon i foreldremøter. Disse to skolene, i tillegg til Nesset ungdomsskole, 

bidro også til foreldreprogrammet ved å besvare spørreundersøkelsen ved fire tidspunkt i løpet av 

prosjektperioden (se seksjon 3.0 for detaljer om utvalget). Samtidig utviklet prosjektet nettstedet 

www.meremed.no, med det mål å gi foreldrene et redskap for tilgang på mer informasjon og nyttige 

verktøy. Se også punkt 2.1.5 for mer informasjon om nettstedet. 

Det var et fåtall av foreldrene som deltok ved foreldremøtene. Best oppmøte var det ved første 

foreldremøte høsten 2009, og ved siste foreldremøte høsten 2011, da rundt 70-100 foreldre møtte. 

 

2.1.1 Prosjektets styringsgruppe 

Prosjektets styringsgruppe bestod av: 

 Åsmund Bang, Avdelingsleder BUP, Helse Nord-Trøndelag 

 Grete Helen Bratberg, PhD/Veileder, FoU, Helse Nord-Trøndelag 

 Bjørg Boneng, representant og koordinator for de deltakende ungdomsskolene 

 Anne Kari Haugdal, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, Prosjektleder til april 2011 

 Jo Arild Salthammer, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, Prosjektleder fra april 2011 

 Steinar Volden, Leder, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge til høsten 2011 
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 Reidar Hole, Leder, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge fra høsten 2011 

 

2.1.2 Forankring 

Rektor ved de tre ungdomsskolene ble kontaktet for å forankre prosjektet. Skolene viste stor vilje til 

samarbeid, og avdelingsleder for 8.trinn ved Frol oppvekstsenter, representerte også skolene i 

prosjektets styringsgruppe. Alle skolene har i tillegg hatt en kontaktperson som håndterte det 

praktiske ved gjennomføringen av spørreundersøkelsene i en skoletime. Kontaktpersonene ved Frol 

oppvekstsenter og Skogn barne- og ungdomsskole integrerte også «Meremed» i foreldremøter.  

 

2.1.3 Foreldremøtene 

Det ble gjennomført fire foreldremøter i samråd og samarbeid med to av de deltakende skolenes 

kontaktpersoner i prosjektperioden. Det ble gitt kunnskapsbasert informasjon om ungdoms rus- og 

mediebruk, og samtidig henvist til prosjektets nettsted www.meremed.no for mer detaljert 

informasjon. Over tid har formålet vært å styrke foreldrene i å forhindre uønsket bruk av digitale 

medier og rusmidler hos ungdom. 

 

Undersøkelse 1/Intervensjon 1: 

Den første gjennomføringen av undersøkelsen skjedde høsten 2009 da ungdommene startet i 8. 

trinn, herfra også referert til som første måletidspunkt. Intervensjonen overfor foreldrene ga 

kunnskapsbasert informasjon om rusbruk og mediebruk, og det ble sett nærmere på hva 

ungdommene bruker tiden sin på, slik som eksempelvis forskjellige sosiale nettsamfunn. De ulike 

foreldrestilene (autoritativ, autoritær, forsømmende, og neglisjerende) var også en vesentlig del av 

formidlingen (se Barumrind, 1991), og intervensjonen skulle bidra til at foreldrene beholder motet og 

vissheten om at de er de viktigste voksne ungdommene har i ungdomstiden sin.  

 

Undersøkelse 2/Intervensjon 2: 

Den andre gjennomføringen av undersøkelsen ble gjennomført våren 2010, herfra også referert til 

som andre måletidspunkt. Ungdommene gikk da i andre halvår av 8. trinn, og intervensjonen overfor 

foreldrene handlet om hvordan gutter og jenter bruker sosiale medier og alkohol forskjellig, og 

hvordan tenåringsforeldre kan skape trygge og gode forutsetninger for tenåringen ved å bruke denne 

kunnskapen.  

 

Undersøkelse 3/Intervensjon 3: 

Den tredje gjennomføringen av undersøkelsen ble gjennomført våren 2011, herfra også referert til 

som tredje måletidspunkt. Ungdommene gikk da i andre halvår av 9. trinn og hadde kommet i 

konfirmasjonsalder. Intervensjonen overfor foreldrene handlet om å utsette alkoholdebuten, fordi vi 

vet at mange ungdommer debuterer med alkohol i denne perioden. 
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Undersøkelse 4/Intervensjon 4: 

Den fjerde gjennomføringen av undersøkelsen ble gjennomført høsten 2011, herfra også referert til 

som fjerde måletidspunkt. Ungdommene gikk da i første halvår av 10. trinn, og intervensjonen 

overfor foreldrene handlet om elektroniske spill, tidsbruk, søvn og døgnstruktur. For noen foreldre 

kan dette være en stor utfordring, og for skolene kan det være et problem at mange elever møter 

opp trøtte og med redusert konsentrasjons- og læringsevne. 

 

2.1.4 Spørreskjema 

Den delen av spørreskjemaet for ungdom (vedlegg 1) som omhandler rusbruk ble til dels utviklet 

med utgangspunkt i spørreskjema brukt av Trøndelag forskning og utvikling ved 

ungdomsundersøkelser, mens delen av spørreskjemaet for ungdom som omhandler mediebruk, ble 

til dels utviklet med utgangspunkt i medietilsynets Trygg-bruk undersøkelse 2008. Spørsmålene ble 

derimot, omformulert og tilpasset foreldreprogrammets formål. Foreldreskjemaet (vedlegg 2) ble 

deretter utviklet på bakgrunn av ungdomsskjemaet slik at det skulle være mulig å sammenligne med 

ungdomssvarene. 

Alle svarskjema ble registrert manuelt hos Helse Nord-Trøndelag forskning og utvikling (HNT FoU) 

med unntak av ungdomsskjema hvor det ikke forelå skriftlig samtykke fra foreldrene. Prosjektet var 

godkjent av NSD og gjennomført i tråd med deres retningslinjer.  

Ungdomsundersøkelsen 

Kun ungdommer som har informert skriftlig samtykke fra sine foreldre til at data kan brukes i 

forskning er inkludert. Samtykkeskjema ble sendt med ungdommene hjem og returnert til skolen i en 

forseglet konvolutt. Alle spørreskjema ble pakket i klassesett som ble fysisk levert til kontaktlærer 

med skriftlig veiledning for gjennomføring. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved alle skoler 

samme dag, eller med få dagers mellomrom. Ungdomsundersøkelsen ble alltid gjennomført i forkant 

av og nært opptil foreldremøte. Alle ungdommene gjennomførte undersøkelsen uavhengig av om de 

hadde samtykke eller ikke, noe som ble gjort for at verken lærere eller andre ungdommer skulle vite 

hvilke elever som hadde samtykke og ikke.  

Foreldreundersøkelsen 

Meremed har gjennomført fire foreldremøter knyttet til spørreundersøkelsene. Her møtte foreldre 

og foresatte, og brukte først 30 minutter på å besvare undersøkelsen og fikk deretter 

kunnskapsbasert informasjon om rusbruk og mediebruk. Deltagelse i undersøkelsen var frivillig. 

Foreldre og foresatte som ikke møtte til foreldremøte fikk tilsendt spørreskjema og et 

informasjonsbrev i posten. Det ble gjennomført en purring til de som ikke responderte ved første 

forespørsel, og deretter ble svarskjema oversendt HNT FoU. Rapporten skiller ikke mellom foreldre 

som møtte til foreldremøte, og de som ikke møtte. Rapporten skiller heller ikke mellom de foreldre 

som aktivt har brukt prosjektets nettsted og de som ikke har besøkt nettstedet. 
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2.1.5 www.meremed.no 

For å holde øye med aktiviteten på nettstedet har vi benyttet google analytics. Dette er et verktøy 

som lar oss holde øye med antall besøk pr time, dag, uke, måned, eller år. Det er mulig å se hvor de 

fleste besøkende kom fra, hvordan de fant veien dit, hva de så på, hvor lenge de var på nettstedet og 

mye mer.  

Over tid har nettstedet fått flere besøkende, noe som kan synliggjøres med målinger i tidsrommet 

juni 2010 til juni 2012. Totalt besøkte 10155 unike personer (14360 besøk totalt) nettstedet i 

tidsrommet juni 2010 til juni 2011: 

 

Det var en jevn økning av antall besøkende per måned, med høyeste punkt i mai 2011, da 2062 

personer besøkte nettstedet. For tidsrommet juni 2011 til juni 2012 besøkte totalt 17226 unike 

personer (21926 besøk totalt) www.meremed.no: 

 

Ned på månedsnivå, hadde meremed.no, i mai måned 2012, 1785 unike personer innom (2250 besøk 

totalt) . De de aller fleste fant veien til nettstedet via google søk, og flest besøkte nettsted mandag 7. 

mai (136).   

 

En stor andel av søkene gikk på «sms språk» (377) og «chattespråk» (152), og det var 

gjennomgående slik at de fleste besøkende hadde søkt på noe som hadde med mediebruk blant 

ungdom å gjøre. Det må legges til at nettstedet også har desidert flest ord om mediebruk. Andre 

nettsteder hadde også henvist til meremed.no, og klart på førsteplass der var facebook som sendte 

45 besøkende til www.meremed.no. Blant de som besøkte meremed.no var det 76 prosent som var 

nye besøkende, og 24 prosent som hadde vært der tidligere. De besøkende åpnet 3662 sider samlet 

(i gjennomsnitt 1,63 sider pr besøkende). Gjennomsnittlig tidsbruk var noe over 1 minutt på 

nettstedet, hvorpå 80 prosent ikke fant det de søkte etter og forsvant innen 10 sekunder. De 

resterende 20 prosentene tilbrakte betydelig lengre tid på nettstedet. Nesten alle kom fra Norge, og 

alle fylker var representert blant de besøkende. Flest besøk kom det fra Oslo med 470 personer, 

deretter Rogaland med 248 besøk, og interessant nok Nord-Trøndelag på 15. plass med 48 besøk.  
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3.0 «Meremed-undersøkelsen» 
Her presenteres resultater fra spørreundersøkelsen i foreldreprogrammet “Meremed – foreldre er 

viktige”. Hensikten med undersøkelsen var i utgangspunktet å se om foreldreprogrammet hadde 

ønsket effekt. Resultatene her vil ikke kunne besvare om “Meremed” har styrket foreldrene i å 

forhindre uønsket rus- og mediebruk hos ungdommene. Dette kommer av at vi har et relativt lite 

utvalg av ungdommer og foreldre i undersøkelsen, hvorpå to av de tre skolene har fått regelmessige 

foreldremøter. Hadde vi gått ned til skolenivå, ville det i forhold til en del spørsmål, blitt få 

respondenter per svaralternativ, noe som ville blitt forskningsetisk uforsvarlig. Derfor er disse 

resultatene en sammenstilling av alle de tre skolene som har deltatt i spørreundersøkelsen.  

 

3.1 Utvalg 
Ungdommene har blitt spurt om de er gutt eller jente. Foreldrene har blitt spurt om kjønn for seg 

selv og for sin ungdom, samt alder, og utdanning. 

Første måletidspunkt var høsten 2009, da ungdommene ved de tre deltakende skolene i Levanger 

kommune startet i 8. trinn. Andre måletidspunkt var våren 2010, da ungdommene gikk i andre 

halvdel av 8. trinn. Tredje måletidspunkt var våren 2011, da ungdommene gikk andre halvår av 9. 

trinn, mens fjerde og siste måletidspunkt var høsten 2011, da de samme ungdommene hadde startet 

på sitt første halvår av 10. trinn. Ungdommene i undersøkelsen er som følge i alderen 13-16 år.  

 

3.1.1 Ungdomsundersøkelsen 

Totalt, for alle måletidspunkt i spørreundersøkelsen, mottok foreldreprogrammet 427 svar fra 

jentene (52,3 prosent) og 389 svar fra guttene (47,7 prosent). Totalt 816 svar i perioden, hvorpå det 

var 200-210 ungdommer som besvarte spørreskjemaet ved hver gjennomføring (se figur 1 for 

detaljer). Det er viktig å understreke at det var de samme ungdommene som ble invitert ved hvert 

måletidspunkt i undersøkelsen, og at de aller fleste deltok ved alle fire måletidspunkt, med unntak av 

enkelte ungdommer og foreldre som flyttet ut av, eller til, kommunen i tidsrommet. Det samme 

spørreskjemaet ble brukt ved alle gjennomføringer. Kjønnsfordelingen var rimelige lik den overfor 

nevnte totalen for alle måletidspunkt (se vedlegg 3, tabell 1 for mer detaljer). 

Figur 1 viser antall inviterte ungdommer ved hvert måletidspunkt. Antall svar tilsvarer alle besvarte 

skjema hvor det forelå skriftlig samtykke. Svarprosent er et resultat av antall svar målt opp mot antall 

inviterte.  

Figur 1: Ungdomsutvalget 

UNGDOM Inviterte Antall svar Svar% 

Høsten 2009 – 8.trinn 265 205 77,4 
Våren 2010 – 8. trinn 250 210 84,0 
Våren 2011 – 9. trinn 250 200 80,0 

Høsten 2011 – 10. trinn 248 201 81,0 

Total 1013 816 80,6 
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3.1.2 Foreldreundersøkelsen 

Totalt, for alle fire måletidspunkt i undersøkelsen, har “Meremed” mottatt 984 svar fra foreldre og 

foresatte til de deltagende ungdommene. Svarprosenten blant foreldrene var på det laveste 44 

prosent ved tredje måletidspunkt og på det høyeste 59 prosent ved første måletidspunkt. Antall 

foreldre som deltok ved hvert undersøkelsestidspunkt varierte fra 208-277 personer. Det er også 

viktig å påpeke at resultatene i denne rapporten ikke ser utelukkende på foreldre som har deltatt ved 

alle gjennomføringer av spørreundersøkelsen, og alle foreldre som har besvart spørreskjema er med i 

disse resultatene. Dette betyr at noen foreldre er representert med inntil fire svar, mens andre er 

representert med færre. Samme spørreskjema ble brukt ved alle gjennomføringer. Betegnelsene 

foreldre, mor/far, mødre/fedre brukes om både foreldre og foresatte.  

 

Figur 2 viser antall inviterte foreldre ved hver gjennomføring av spørreundersøkelsen, og andelen 

som valgte å svare (antall svar). Mødre har jevnt over vært mer tilbøyelig til å besvare 

spørreundersøkelsen enn fedre. 

Figur 2. Utvalg, svarprosent og kjønnsfordeling, foreldre 

FORELDRE Inviterte Antall svar Svar % Antall mødre Antall fedre 

H09 – 8.trinn 467 277 59,3 157 (56,7%) 120 (43,3%) 
V10 – 8. trinn 481 262 54,5 151 (57,6%) 111 (42,4%) 
V11 – 9. trinn 468 208 44,4 117 (56,3%) 91 (43,8%) 

H11 – 10. trinn 415 237 57,1 139 (58,6%) 98 (41,4%) 

Total 1831 984 53,7 564 (57,3%) 420 (42,7%) 

De fleste foreldre som deltok var mellom 41-50 år, og fedre rapporterte i større grad en høyere alder 

enn mødrene (se tabell 3.2 i vedlegg 3). De aller fleste av foreldrene hadde mer enn 10 års 

utdanning, og det var mødrene som hadde høyeste allmennutdanning.  

Fedre hadde i større grad enn mødre videregående/gymnasnivå som sin høyeste allmennutdanning, 

og det var få foreldre som hadde folkeskole eller ungdomsskole som sin høyeste allmennutdanning 

(5 prosent). Litt over halvparten av mødrene i utvalget (51 prosent) hadde en jente, mens 45 prosent 

av fedrene i utvalget hadde en jente. Fedrene var altså noe mer tilbøyelig til å besvare dersom de 

hadde en gutt. 

 

  



S i d e  | 21 

 

3.2 Oppsummering av hovedfunn 
Her oppsummeres noen av resultatene fra «Meremed-undersøkelsen» som ble gjennomført ved tre 

ungdomsskoler i Levanger kommune i tidsrommet høsten 2009 til høsten 2011. For utfyllende 

beskrivelser av resultatene vises det til punkt 3.3 til 3.5. 

 

FRITID OG AKTIVITETER 
 
Foreldrene hadde svært god oversikt over ungdommens vennekrets: Nært 100 prosent av 
foreldrene, og rundt 97 prosent av ungdommene svarte at foreldrene vet hvem ungdommen er 
sammen med på fritiden ved alle fire måletidspunktene. De aller fleste foreldre (9 av 10) kjente også 
foreldrene til sin ungdoms venner. 
 
Ungdommene brukte mer tid på alle aktiviteter enn det foreldrene trodde: Jentene brukte noe mer 
tid på internett, mobiltelefon, tv-titting, lekser, fritidsaktiviteter, og på å være sammen med venner 
enn guttene. Guttene brukte betydelig mye mer tid på spill enn jentene. I alle kategoriene 
rapporterte ungdommene en høyere tidsbruk enn sine foreldre. 
 
Ungdommene brukte mer tid på internett pr dag enn det foreldrene trodde: Det var et økende 
tidsbruk blant ungdommene etter hvert som de ble eldre. I 10. trinn svarte 49 prosent av jentene og 
39 prosent av guttene at de brukte mer enn to timer på internett pr dag. I foreldreutvalget var det 20 
prosent av foreldrene som svarte at deres ungdom brukte over to timer på internett pr dag. Ved 
samme måletidspunkt rapporterte 12,4 prosent av ungdommene en tidsbruk over fire timer på 
internett hver dag, mens 1,3 prosent av foreldrene svarte at deres ungdom brukte mer enn fire timer 
på internett pr dag.  
 
Ungdommene brukte mer tid på mobiltelefon pr dag enn det foreldrene trodde: Halvparten av 
ungdommene svarte at de brukte mindre enn 30 minutter per dag på mobiltelefon, og det var 
guttene som brukte minst tid på mobilen. Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 13 
prosent av jentene og 11 prosent av guttene at de brukte mer enn fire timer pr dag på mobiltelefon. 
Ved måletidspunkt fire i 10. trinn var denne andelen redusert til 8 prosent for jentene og 3 prosent 
for guttene. Det var mellom 0-1,2 prosent av foreldrene som svarte at deres ungdom brukte mer enn 
fire timer på mobiltelefonen ved alle fire måletidspunkt. 
 
Ungdommene brukte mer tid på spill pr dag enn det foreldrene trodde: Guttene svarte at de brukte 
mye mer tid enn jentene på spill. Mest tidsbruk blant guttene, og minst tidsbruk blant jentene var 
det ved undersøkelsens tredje måletidspunkt i 9. trinn, hvor 87 prosent av jentene svarte at de 
brukte mindre enn 30 minutter pr dag. Halvparten av guttene (52 prosent) svarte at de brukte 
mellom 1-4 timer, mens 12 prosent svarte at de brukte mer enn 4 timer pr dag. I foreldreutvalget var 
det 27 prosent som svarte at deres ungdom brukte mer enn 1 time på spill hver dag, og ingen som 
svarte at deres ungdom brukte mer enn 4 timer hver dag. 
 
Ungdommene brukte mer tid på tv-titting pr dag enn det foreldrene trodde: Mens guttene og 
jentene svarte forholdsvis likt ved første måletidspunkt i 8. trinn, var det over tid en økning hos 
jenter som svarte at de brukte mer enn to timer pr dag på tv-titting. Ved fjerde og siste 
måletidspunkt i 10. trinn svarte 34 prosent av jentene og 16 prosent av guttene at de brukte mer enn 
to timer pr dag på tv-titting. I foreldreutvalget var det i 10. trinn 8 prosent av foreldrene som svarte 
at ung-dommene brukte mer enn to timer på tv-titting pr dag.  
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Guttene brukte betydelig mindre tid på lekser enn jentene over tid: Ved første måletidspunkt 
høsten 2009 (8. trinn) svarte 3 prosent av jentene og 8 prosent av guttene at de brukte mindre enn 
30 minutter på lekser pr dag. Ved andre måletidspunkt våren 2010 (8. trinn), svarte 14 prosent av 
jentene og 22 prosent av guttene at de brukte mindre enn 30 minutter på lekser pr dag. Det var liten 
endring hos guttene ved måling tre og fire i henholdsvis 9. og 10. klasse, men andelen jenter som 
brukte mindre enn 30 minutter på lekser hver dag var redusert til seks prosent ved fjerde 
måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn). Det var 7 prosent av foreldrene som rapporterte at deres 
ungdom brukte mindre enn 30 minutter hver dag på lekser i 10. trinn. De aller fleste ungdommene 
brukte mellom 30-90 minutter på lekser hver dag ved alle måletidspunkt. I 10. trinn rapporterte 16 
prosent av guttene, 34 prosent av jentene og 20 prosent av foreldrene en tidsbruk over 90 minutter 
på lekser pr dag. 
 
Over tid rapporterte ungdommene økende tidsbruk på å være sammen med venner, mens 
foreldrene svarte at deres ungdom brukte mindre tid sammen med venner: Ved fjerde 
måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 53 prosent av jentene og 51 prosent av guttene at de 
brukte mer enn to timer sammen med venner hver dag, mens kun 13 prosent av foreldrene svarte 
det samme.  
 
Ungdom rapporterte betydelig høyere tidsbruk på fritidsaktiviteter enn foreldrene: Over tid var det 
en liten økning i andelen ungdom som rapporterte at de brukte mindre enn 1 time pr dag på 
fritidsaktiviteter. Etter hvert som ungdommene ble eldre svarte flere at de brukte mer enn 2 timer pr 
dag, hvorpå det var økende forskjeller mellom guttene og jentene. Ved fjerde måletidspunkt høsten 
2011 (10. trinn) svarte 41 prosent av jentene og 27 prosent av guttene at de brukte mer enn to timer 
på fritidsaktiviteter pr dag, mens 12 prosent av foreldrene svarte det samme. 
 
 

RUSBRUK 
 

De aller fleste foreldrene hadde “Nok” eller “Mye” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol: 
Andelen foreldrene som svarte at de hadde “litt” eller “for lite” kunnskap om sin ungdoms bruk av 
alkohol økte over tid, fra 5 prosent ved første måling høsten 2009 i 8. trinn til 11 prosent ved fjerde 
måling høsten 2011. Blant ungdommene var det ved første måling 11 prosent som svarte at deres 
foreldre hadde “litt” eller “for lite” kunnskap om deres bruk av alkohol. Denne andelen var økt til 23 
prosent i 10. trinn.  
 
9 av 10 foreldre hadde “Nok” eller “Mye” kunnskap om trygg bruk av alkohol: Andelen foreldre 
som svarte at de hadde «litt» eller «For lite» kunnskap om trygg bruk av alkohol lå mellom 5-8 
prosent ved hvert måletidspunkt. Andelen ungdom som svarte at foreldrene hadde «Litt» eller «For 
lite» kunnskap om trygg bruk av alkohol lå mellom 3-8 prosent ved alle måletidspunkt. 
 
De fleste foreldre hadde snakket “Nok” eller “Mye” med sin ungdom om skadevirkninger ved bruk 
av alkohol: Over tid sank andelen foreldre som svarte at de hadde snakket “Litt” eller “For lite” med 
sin ungdom om skadevirkninger ved bruk av alkohol, fra 22 prosent ved første måletidspunkt, til 9 
prosent ved fjerde måletidspunkt. Blant ungdommene var det 17 prosent, som ved fjerde 
måletidspunkt (høsten 2011 – 10. trinn) svarte at foreldrene hadde snakket “Litt” eller “For lite” med 
dem om skadevirkninger.  
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De fleste familier hadde regler for bruk av alkohol: Det var gjennomgående slik, ved alle måletids-
punkt, at rundt 96 prosent av foreldrene, og mellom 87-91 prosent av ungdommene, svarte at de 
hadde regler for bruk av alkohol. 
  
Foreldrene syntes ikke at det var greit å sende med ungdommen alkohol på fest: Omtrent alle 
foreldre (rundt 99 prosent) svarte, ved alle måletidspunkt, at det ikke var greit å sende med 
ungdommen alkohol på fest. 
  
Flere ungdom svarte, etter hvert som de ble eldre, at de ville synes at det hadde vært greit om 
foreldrene sendte med dem alkohol på fest: Da ungdommene gikk i 8. trinn svarte 88 prosent av 
ungdommene at de ikke ville synes det var greit om foreldrene sendte med dem alkohol på fest. Da 
ungdommene gikk i 10. trinn – svarte hver fjerde jente og halvparten av guttene at de synes det 
hadde vært greit om foreldrene sendte med dem alkohol på fest. 
  
Over tid er det en økende andel ungdom som svarte at de er gamle nok til å drikke alkohol før 18 
år: De fleste foreldre svarte at de synes ungdommen er gammel nok til å drikke alkohol når 18 år. 
Blant ungdommene var det slik at rundt halvparten svarte at de syntes de var gamle nok til å drikke 
alkohol når 15 eller 16 år ved fjerde måletidspunkt (da ungdommene selv var 15-16 år gamle). 
  
Foreldrene ville mislikt om ungdommen kom hjem beruset: Blant foreldrene var det 99 prosent som 
svarte at de ville mislikt om deres ungdom kom hjem beruset. Blant ungdommene var det 95 prosent 
som svarte at deres foreldre ville mislikt at de kom hjem beruset. 
 
Ungdommene svarte, i større grad enn foreldrene, at de hadde fått mer enn en smak alkohol av 
sine foreldre: Ved undersøkelsens fjerde måletidspunkt svarte 9 prosent av jentene og 17 prosent av 
guttene at de hadde fått mer enn en smak alkohol av sine foreldre. Blant foreldrene var det da 2 
prosent som svarte at de hadde gitt mer enn en smak alkohol til sin ungdom. 
 
Mer enn dobbelt så mange ungdommer rapporterte at de hadde drukket alkohol enn det 
foreldrene trodde: Ved første måletidspunkt våren 2009 (8. trinn) svarte mer enn dobbelt så mange 
gutter som jenter at de hadde drukket alkohol (Jenter: 22 prosent, Gutter: 47 prosent, Foreldre: 12 
prosent). I starten av 10. trinn svarte 65 prosent av guttene og 50 prosent av jentene at de 
haddedrukket alkohol, mens 23 prosent av foreldrene svarte at deres ungdom hadde drukket 
alkohol. 
 
Det foreldrene sa og gjorde, hadde betydning for ungdommenes bruk av alkohol: Ved alle 
måletidspunkt svarte 9 av 10 ungdommer at det foreldre sa og gjorde «i noen grad» eller «i stor 
grad» hadde betydning for deres bruk av alkohol. 
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MEDIEBRUK 
 

Omtrent alle hadde egen mobiltelefon: Ikke overraskende hadde omtrentlig alle ungdommene egen 
mobiltelefon gjennom samtlige undersøkelser (98 prosent).  
 
Jentene hadde i større grad enn guttene hatt negative opplevelser ved bruk av mobiltelefon: I 10. 
trinn svarte 24 prosent av jentene og 9 prosent av guttene at de hadde hatt negative opplevelser ved 
bruk av mobiltelefon. 
 
Det var flest jenter som hadde egen PC: Jentene hadde i større grad enn guttene egen PC, og det var 
spesielt i 9. trinn at forskjellen var mest tydelig. Da svarte 80 prosent av jentene og 68 prosent av 
guttene at de hadde egen PC. Etter konfirmasjonstiden kom guttene derimot raskt etter.  
 
Ungdommene brukte internett hovedsakelig alene: Ikke overraskende rapporterte omtrentlig alle 
ungdommene (98 prosent) at de brukte internett hovedsakelig alene i heimen. Kanskje mer uventet 
var det 15 prosent av foreldrene som svarte at ungdommen hovedsakelig brukte internett sammen 
med dem.   
 
Nært dobbelt så mange jenter som gutter hadde hatt negative opplevelser på internett: I 10. trinn 
svarte 39 prosent av jentene og 21 prosent av guttene at de hadde hatt negative opplevelser på 
internett. 
 
Mer enn hver femte jente, og dobbelt så mange jenter som gutter, hadde blitt mobbet eller ertet 
via internett: Ved undersøkelsens fjerde måletidspunkt i 10. trinn svarte 22 prosent av jentene og 11 
prosent av guttene at de hadde blitt mobbet eller ertet av andre via internett.  
 
Mer enn dobbelt så mange jenter som gutter svarte at de hadde blitt mobbet eller ertet av andre 
via mobiltelefon: I 10. trinn svarte nært 10 prosent av jentene og 4 prosent av guttene at de hadde 
blitt mobbet eller ertet via mobiltelefon. Det var flere foreldre som rapporterte at deres ungdom 
hadde blitt mobbet og ertet via mobiltelefon enn det ungdommene selv rapporterte (Mødre: 10 
prosent, Fedre: 8 prosent). 
 
 



S i d e  | 25 

 

3.3 Resultater - Fritid og aktiviteter 
Her følger resultater fra spørsmål i Meremed-undersøkelsen som omfatter ungdommenes aktiviteter 

på fritiden. Foreldrene er spurt om de vet hvem ungdommen er sammen med på fritida, og om de 

kjenner foreldrene til sin ungdoms venner. Denne delen av undersøkelsen ser også på om foreldrene 

har oversikt over hvor mye tid ungdommene bruker på ulike aktiviteter. 

 

3.3.1 Kjennskap til ungdommens omgangskrets 

Foreldrene som har bidratt til Meremed-undersøkelsen har rapportert svært god oversikt over hvem 

ungdommen er sammen med på fritiden, og de aller fleste foreldre svarte at de kjenner foreldrene til 

ungdommens venner. Svaralternativene for ungdom og foreldre var ”ja” eller ”nei.” 

Ved alle fire måletidspunkt svarte nært 100 prosent av foreldrene at de vet hvem ungdommen er 

sammen med på fritiden. Dette samsvarte godt med ungdomsundersøkelsen, hvor rundt 97 prosent 

av ungdommene svarte, ved alle fire måletidspunkt, at foreldrene vet hvem de er sammen med på 

fritiden. Det var gjennomgående slik, ved alle måletidspunktene, at flere mødre (rundt 94 prosent) 

enn fedre (rundt 87 prosent) svarte at de kjenner foreldrene til sin ungdoms venner. At foreldrene 

har kjennskap til hverandre understøttes også av ungdommene, da rundt 89 prosent av 

ungdommene, ved alle måletidspunktene, svarte at foreldrene kjenner vennenes foreldre. Det var 

svært liten forskjell mellom guttene og jentene ved alle måletidspunkter. 

 
 

3.3.3 Tidsbruk på aktiviteter 
Ungdom deltar ofte i flere aktiviteter samtidig, slik som å være sammen med venner mens de ser på 

tv og/eller spiller sammen ved bruk av mobiltelefoner. Foreldre har også gitt uttrykk for at de synes 

det er vanskelig å besvare spørsmålet fordi ungdommene gjør så mange ting samtidig. Det kan som 

følge tenkes at det har skjedd både en overrapportering og en underrapportering i forhold til 

ungdommens tidsbruk på disse aktivitetene.  

Meremed-undersøkelsen ser nærmere på ungdommens tidsbruk på: 1. Internett, 2. Mobiltelefon, 3. 

Spill, 4. Tv-titting, 5. Lekser, 6. Være sammen med venner, 7. fritidsaktiviteter. Svaralternativene for 

alle disse spørsmålene tilsvarer: Under 30 min, 30-59 min, 1-1,5 timer, 1,5-2 timer, 2-3 timer, 3-4 

timer, eller 4 timer eller mer. I beskrivelsen av resultatene sammenfattes derimot flere av disse 

svaralternativene. Foreldrene ble spurt om hvor mye tid ungdommen deres vanligvis bruker pr dag 

på disse aktivitetene, mens ungdommen svarte på hvor mye tid de mener at de bruker pr dag.  
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Internett 

Hovedtrekkene i foreldreundersøkelsen, fra første måletidspunkt i 8. trinn til fjerde og siste 

måletidspunkt i 10. trinn, var at flere og flere foreldre så at ungdommen brukte stadig mer tid på 

internett pr dag. Det var likevel slik at det også ved siste måletidspunkt var en betydelig høyere andel 

ungdom som svarte at de brukte mer enn to timer pr dag på internett enn det foreldrene trodde. 

Figur 3 (under) viser hvordan prosentandelene endret seg fra første til fjerde måletidspunkt: 

Tidsbruk: internett 
H09 - 8. trinn H11 - 10. trinn Endring 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG 
Under 30 min 19,4% 14,4% 8,1% 6,5% -11,3% -7,9% 

30-59 min 38,8% 22,3% 25,5% 13,4% -13,3% -8,9% 
1-1,5 timer 22,7% 20,8% 28,9% 17,9% +6,2% -2,9% 
1,5-2 timer 13,6% 20,3% 17,4% 18,4% +3,8% -1,9% 

2-3 timer 4,4% 12,4% 14,9% 23,4% +10,5% +11% 
3-4 timer ,7% 5,4% 3,8% 8,0% +3,1% +2,6% 

4 timer eller mer ,4% 4,5% 1,3% 12,4% +0,9% +7,9% 
N= 273 202 235 201   

 

Oversikten over viser at nesten hver fjerde forelder gikk fra å mene at ungdommen brukte under en 

time pr dag, til mer enn en time. Blant ungdommene var det en redusert andel som brukte mindre 

enn to timer, og en betydelig økning av ungdommer som brukte mer enn to timer. Andelen 

ungdommer som svarte at de brukte mer enn fire timer på internett pr dag økte fra 4,5 prosent ved 

første måletidspunkt til 12,4 prosent ved fjerde måletidspunkt (Jenter: 10,5 prosent, Gutter: 14,6 

prosent), og det var kun 1,3 prosent av foreldrene som svarte at ungdommen brukte mer enn fire 

timer ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn).  

Ungdomsundersøkelsen viser at det har skjedd mer enn en fordobling av andelen jenter som brukte 

mer enn to timer på internett hver dag fra første måletidspunkt i 8. trinn til fjerde måletidspunkt i 10. 

trinn. Nært halvparten av jentene (49 prosent) og 39 prosent av guttene svarte at de brukte mer enn 

to timer på internett pr dag i 10. trinn, mens i 8. trinn var samme andel 22 prosent for jentene og 23 

prosent av guttene. Samlet understreker disse talene hvor aktive ungdom er på internett i alderen 

13-16 år, at bruken øker med alderen, og at det kan være slik at ungdommene har en del 

nettaktiviteter som foreldrene ikke har oversikt over.  

 

Mobiltelefon 

Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 83 prosent av foreldrene at ungdommen 

brukte mindre enn 30 minutter på mobiltelefon hver dag. Det var en reduksjon av denne andelen 

frem til fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn), da 72 prosent av foreldrene svarte at 

ungdommen brukte mindre enn 30 minutter på mobiltelefon pr dag. Det var i spørsmålsformulering-

en ikke spesifisert hvilken type bruk dette gjaldt. Til sammenligning var det ved alle måletidspunkt 

slik at rundt halvparten av ungdommene svarte at de brukte mindre enn 30 minutter per dag på 

mobiltelefon, og det var guttene som brukte minst tid pr dag på mobiltelefon.  Det var gjennom-

gående slik at rundt 63 prosent av guttene og 40 prosent av jentene brukte mindre enn 30 minutter 

på mobiltelefon pr dag ved alle måletidspunkt.  
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Det var en gruppe superbrukere av mobiltelefon blant ungdommene ved alle måletidspunkt. Ved 

første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 13 prosent av jentene og 11 prosent av guttene at 

de brukte mer enn fire timer på mobiltelefon pr dag. Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. 

trinn) var denne andelen redusert til 8 prosent for jentene og 3 prosent for guttene. Til 

sammenligning var det mellom 0 og 1,2 prosent av foreldrene som svarte at deres ungdom brukte 

mer enn fire timer på mobiltelefonen ved alle fire måletidspunktene. 

Mens 9 prosent av foreldrene ved fjerde måletidspunkt i 10. trinn (H2011) svarte at deres ungdom 

brukte mer enn 1 time hver dag på mobiltelefon, svarte 28 prosent av ungdommene at de bruktemer 

enn 1 time hver dag på mobiltelefon.  

 

Spill 

Mange elektroniske spill krever internettforbindelse, slik som massive multispiller-spill som world of 

warcraft, spill som går via nettleser, og andre spill som også krever at du logger på en ekstern tjener 

(server). Det er ikke undersøkt om det kan være slik at mange foreldre og ungdom regner slik 

aktivitet som å samtidig være på internett.  

Spill var en populær aktivitet blant guttene som deltok i Meremed-undersøkelsen, mens de aller 

fleste jentene svarte at de brukte svært lite tid på spill pr dag. Denne kjønnsforskjellen ble også mer 

tydelig etter hvert som de ble eldre. Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte tre av fire 

jenter og en av tre gutter at de brukte mindre enn 30 minutter på spill hver dag. I 10. trinn svarte ni 

av ti jenter og en av tre gutter det samme.  

Det var ved tredje måletidspunkt i 9. trinn at guttene brukte mest tid på spill, og i samme trinn at 

jentene brukte minst tid på spill: 

 Omtrent alle jentene (98 prosent) svarte at de brukte mindre enn 1 time på spill hver dag, 

hvorpå flesteparten (87 prosent) brukte mindre enn 30 minutter pr dag. 

 Halvparten av guttene (52 prosent) svarte at de brukte mellom 1-4 timer, mens 12 prosent 

svarte at de brukte mer enn 4 timer pr dag. 

 27 prosent av foreldrene svarte at deres ungdom brukte mer enn 1 time på spill hver dag, og 

blant disse var det ingen som svarte at deres ungdom brukte mer enn 4 timer hver dag.  

 

Tidsbruk på spill kan være knyttet til sammenhenger hvor foreldre ikke alltid har innsyn, slik som på 

ungdommens eget rom, hos venner, eller på mobile enheter i situasjoner hvor foreldrene ikke er 

tilstede. Dette kan forklare noe av forskjellene mellom foreldre- og ungdomssvarene. For mer 

detaljer om guttenes og jentenes tidsbruk på spill over tid, vises det til vedlegg 3, tabell 11.1 til 11.3. 
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Tv-titting 

Ungdommene, og spesielt jentene brukte mer tid på tv-titting enn det foreldrene tror. Dette kan 

komme av at foreldreutvalget ikke nødvendigvis representerer alle ungdommene, at en del foreldre 

er representert flere ganger enn andre, og/eller at tv-tittingen skjer på ungdommens eget rom, hos 

venner, eller i fellesrom når foreldrene er borte. 

Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 78 prosent av ungdommene at de brukte 

mindre enn to timer pr dag på tv-titting, hvorpå et mindretall (5 prosent) svarte at de brukte mindre 

enn 30 minutter. Mens guttene og jentene svarte relativt likt ved første måletidspunkt i 8. trinn, var 

det over tid en høyere andel av jentene som svarte at de brukte mer enn to timer pr dag på tv-titting. 

Ved fjerde og siste måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 34 prosent av jentene og 16 prosent 

av guttene at de brukte mer enn to timer pr dag på tv-titting. Ved samme måletidspunkt var det 

rundt fire prosent av både guttene og jentene som svarte at de brukte mer enn fire timer (se vedlegg 

3, tabell 12.3 for mer detaljer).  

Blant foreldrene svarte 93 prosent at ungdommene brukte mindre enn to timer pr dag på tv-titting 

ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn). Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) 

svarte 92 prosent av foreldrene at ungdommene brukte mindre enn to timer på tv-titting pr dag.  

 

Lekser 

De aller fleste av ungdommene og foreldrene som deltok i Meremed-undersøkelsen i tidsrommet 

rapporterte en tidsbruk under to timer pr dag på lekser. Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. 

trinn) svarte 88 prosent av ungdommene at de brukte mindre enn to timer pr dag på lekser, mens 96 

prosent av foreldrene svarte at deres ungdom brukte mindre enn to timer pr dag på lekser.  

Andelen ungdom som brukte mindre enn 30 minutter økte mye bare i løpet av 8. klassetrinn. Ved 
første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 3 prosent av jentene og 8 prosent av guttene at de 
brukte mindre enn 30 minutter på lekser pr dag. Ved andre måletidspunkt våren 2010 (8. trinn), 
svarte 14 prosent av jentene og 22 prosent av guttene at de brukte mindre enn 30 minutter på lekser 
pr dag. Det var liten endring hos guttene ved måling tre og fire i henholdsvis 9. og 10. klasse, men 
andelen jenter som brukte mindre enn 30 minutter på lekser hver dag var redusert til seks prosent 
ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn). Til sammenligning var det 7 prosent av foreldrene 
som svarte at deres ungdom brukte mindre enn 30 minutter hver dag på lekser ved samme 
måletidspunkt. De aller fleste ungdommene brukte mellom 30-90 minutter på lekser hver dag ved 
alle måletidspunkt.  
 
Det var også en betydelig andel av guttene og jentene som brukte mer enn 90 minutter på lekser 
hver dag, da 16 prosent av guttene, 34 prosent av jentene og 20 prosent av foreldrene rapporterte 
en tidsbruk over 90 minutter på lekser pr dag ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn). 
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Være sammen med venner 

I Meremed-undersøkelsen var det en betydelig forskjell mellom ungdomssvarene og foreldresvarene 

når det gjaldt tidsbruk på å være sammen med venner. Forskjellene kan komme av at ungdommene 

kan ha, i større grad enn foreldre, lagt til friminutter i skolen som tid sammen med venner. Det kan 

også være slik at foreldre og ungdom har en ulik oppfatning av hva det vil si å være sammen med 

venner. Selv om det ikke er undersøkt, kunne det vært interessant å se nærmere på om ungdom også 

ser på sosiale aktiviteter via nettet som tid med venner.  

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 46 prosent av ungdommene at de 

brukte mer enn to timer sammen med venner hver dag, mens 14 prosent av foreldrene 

svarte at deres ungdom brukte mer enn to timer sammen med venner hver dag.  

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 17 prosent av jentene og 16 prosent 

av guttene at de brukte mindre enn 1 time sammen med venner pr dag, mens 30 prosent av 

foreldrene svarte at deres ungdom brukte mindre enn 1 time sammen med venner hver dag.  

Over tid viser undersøkelsen at flere ungdommer rapporterte mer tid sammen med venner pr dag, 

mens foreldrene svarte at deres ungdom brukte mindre tid sammen med venner pr dag.  

 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 54 prosent av ungdommene at de 

brukte mer enn to timer sammen med venner hver dag, mens 13 prosent av foreldrene 

svarte at ungdommene brukte mer enn to timer sammen med venner hver dag.  

 Ved fjerde måletidspunkt høsten (10. trinn) svarte 11 prosent av jentene og 15 prosent av 

guttene at de brukte mindre enn 1 time sammen med venner pr dag, mens 36 prosent av 

foreldrene svarte at ungdommene brukte mindre enn 1 time sammen med venner hver dag.  

 

Fritidsaktiviteter 

Uttrykket fritidsaktiviteter er ikke definert i spørreskjema. Det er vanskelig å vite om foreldre og 

ungdom har tenkt kun fysiske organiserte aktiviteter via kommunen eller frivillige lag og foreninger, 

slik som fotball, håndball, klatring, eller om de har inkludert mer passive aktiviteter som kino, 

bibliotek, eller også selvorganiserte aktiviteter som kan være mer eller mindre hva som helst. Det kan 

være slik at respondentene har forholdt seg til tid på alle aktiviteter som skjer i fritiden og som det 

ikke allerede er spurt om i spørsmålet tidligere. Det kommer også frem av undersøkelsen at foreldre 

og ungdom kan ha ulik oppfatning av dette spørsmålet, da det er vesentlig forskjell mellom 

foreldrenes og ungdommenes svar.  

 Ved første måletidspunkt (H2009 - 8. trinn) svarte 32 prosent av jentene og 26 prosent av 

guttene at de brukte mer enn to timer på fritidsaktiviteter hver dag, mens 10 prosent av 

foreldrene svarte at deres ungdom brukte mer enn to timer på fritidsaktiviteter pr dag.  

 Ved første måletidspunkt (H2009 - 8. trinn) svarte 17 prosent av jentene og 16 prosent av 

guttene at de brukte mindre enn 1 time på fritidsaktiviteter pr dag, mens 34 prosent av 

foreldrene svarte at deres ungdom brukte mindre enn 1 time på fritidsaktiviteter pr dag. 
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 Den største andelen av ungdommene og foreldrene (rundt 55 prosent for begge) 

rapporterte, ved første måletidspunkt (H2009 - 8. trinn), tidsbruk mellom 1-2 timer pr dag på 

fritidsaktiviteter.  

Over tid var det en liten økning blant ungdom som rapporterte å bruke mindre enn 1 time pr dag på 

fritidsaktiviteter. Samtidig svarte flere ungdommer at de brukte mer enn 2 timer pr dag, hvorpå det 

var økende kjønnsforskjeller. Foreldresvarene viser det samme, selv om forskjellene fremdeles er 

store.  

 Ved fjerde måletidspunkt (H2011 - 10. trinn) svarte 41 prosent av jentene og 27 prosent av 

guttene at de brukte mer enn to timer på fritidsaktiviteter hver dag, mens 12 prosent av 

foreldrene svarte at deres ungdom brukte mer enn to timer på fritidsaktiviteter pr dag.  

 Ved fjerde måletidspunkt (H2011 - 10. trinn) svarte 18 prosent av jentene og 20 prosent av 

guttene at de brukte mindre enn 1 time på fritidsaktiviteter pr dag, mens 39 prosent av 

foreldrene svarte at deres ungdom brukte mindre enn 1 time på fritidsaktiviteter pr dag. 

 

 



S i d e  | 31 

 

3.4 Resultater - Rusbruk 
Foreldrenes holdninger og atferd knyttet til bruk av rusmidler, og alkohol særskilt, har vært den ene 

halvdelen av tematikken i foreldreprogrammet ”Meremed”. Verdien av klare og tydelige grenser 

kombinert med varme og kontroll var i fokus, mens det å øke foreldrekompetansen på hvorfor dette 

er viktig, og samtidig gi nyttige verktøy for at den enkelte forelder kan forebygge tidlig alkoholdebut 

hos ungdommen, var et overordnet mål.  

   

3.4.1 Foreldres kunnskap om rus og ungdommens bruk av alkohol 

Ungdommene ble spurt i hvilken grad de mente at foreldrene hadde kunnskap om deres bruk av 

alkohol, om foreldrenes kunnskap om trygg bruk av alkohol, og om foreldrene hadde snakket med 

dem om skadevirkninger ved bruk av alkohol. Foreldrene ble spurt i hvilken grad de hadde kunnskap 

om sin ungdoms bruk av alkohol, kunnskap om og trygg bruk av alkohol, og i hvilken grad de hadde 

snakket med sin ungdom om skadevirkninger ved bruk av alkohol. Svaralternativene for disse 

spørsmålene var ”mye,” ”nok,” ”litt,” og ”for lite.” 

Kunnskap om ungdommens bruk av alkohol 

Meremed-undersøkelsen viser at det var en økning i andelen foreldre som svarte at de hadde ”Litt” 

eller ”For lite” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol over tid. De aller fleste foreldre svarte 

derimot at de hadde ”Nok” eller ”Mye” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol. Ungdomssvarene 

viser samme tendens.   

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 76 prosent av mødrene og 52 prosent 

av fedrene at de hadde ”mye” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol. Samtidig svarte 20 

prosent av mødrene og 43 prosent av fedrene at de hadde ”Nok” kunnskap.  

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 76 prosent av jentene og 73 prosent 

av guttene at foreldrene hadde ”Mye” kunnskap om deres bruk av alkohol. Samtidig svarte 

15 prosent av både guttene og jentene at foreldrene hadde ”Nok” kunnskap. 

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte fem prosent av foreldrene at de 

hadde ”Litt” eller ”For lite” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol. Blant ungdommene 

var det 11 prosent som svarte at foreldrene hadde ”Litt” eller ”For lite” kunnskap om deres 

bruk av alkohol. 

Graden av kunnskap kan være diffust, da det som eksempel er vanskelig å si hva foreldre og ungdom 

vurderte som ”Nok” kunnskap. Likevel, kan man se på dette som et mål på foreldrenes oversikt i 

forhold til ungdommens potensielle bruk av alkohol.  

Over tid var det en betydelig reduksjon av andelen mødre som svarte at de hadde ”Mye” kunnskap 

om sin ungdoms bruk av alkohol. Også ungdommene svarte i mindre grad at foreldrene hadde ”Mye” 

kunnskap om deres bruk av alkohol over tid, hvorpå dette var spesielt tydelig hos guttene. 
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 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 47 prosent av mødrene og 46 

prosent av fedrene at de hadde ”mye” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol. Samtidig 

svarte 42 prosent av mødrene og 44 prosent av fedrene at de hadde ”Nok” kunnskap. 

 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 57 prosent av jentene og 40 prosent 

av guttene at foreldrene hadde ”Mye” kunnskap om deres bruk av alkohol. Samtidig svarte 

25 prosent av jentene og 34 prosent av guttene at foreldrene hadde ”Nok” kunnskap. 

 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 11 prosent av foreldrene at de 

hadde ”Litt” eller ”For lite” kunnskap om sin ungdoms bruk av alkohol. Blant ungdommene 

var det 22 prosent (18 prosent av jentene og 25 prosent av guttene) som svarte at foreldrene 

hadde ”Litt” eller ”For lite” kunnskap om deres bruk av alkohol. 

 

Kunnskap om trygg bruk av alkohol 

I Meremed-undersøkelsen var det slik at mellom 47-56 prosent av foreldrene svarte at de hadde 

”mye” kunnskap om trygg bruk av alkohol ved alle måletidspunkt. Andelen foreldre som svarte at de 

hadde «litt» eller «For lite» kunnskap om trygg bruk av alkohol lå mellom 5-8 prosent ved hvert 

måletidspunkt, mens den resterende andelen svarte at de hadde «Nok» kunnskap. Det var 

gjennomgående slik, ved målingstidspunkt 1-3, at mødre i større grad enn fedre svarte at de hadde 

«Mye» kunnskap om trygg bruk av alkohol, mens fedrene i større grad svarte at de hadde “Nok” 

kunnskap. Kjønnsforskjellene var utlignet ved fjerde måling (Se vedlegg 3, tabell 17.2 for mer 

detaljer). 

Hvilken forståelse foreldrene hadde av uttrykket ”trygg bruk” kan ha variert, da det var et mindretall 

av foreldrene som deltok på foreldremøter og ukjent hvor mange som brukte prosjektets nettsted. 

Det som ble formidlet fra prosjektets side, var at trygg bruk handler om å unngå negative 

konsekvenser og skadevirkninger ved bruk av alkohol. 

Ungdomsundersøkelsen viser at 77 prosent av ungdommene svarte at foreldrene hadde «Mye» 

kunnskap om trygg bruk av alkohol ved første målepunkt høsten 2009 (8. trinn). Andelen var redusert 

til 72 prosent ved andre måletidspunkt våren 2009 (8. trinn) og igjen til 62 prosent ved tredje og 

fjerde måletidspunkt i henholdsvis 9. og 10. trinn. Andelen ungdom som svarte at foreldrene hadde 

«Litt» eller «For lite» kunnskap om trygg bruk av alkohol lå mellom 3-8 prosent ved hvert 

måletidspunkt. Det var også gjennomgående slik, ved alle målingstidspunkt, at jentene i større grad 

enn guttene svarte at foreldrene hadde «Mye» kunnskap om trygg bruk av alkohol, mens guttene i 

større grad enn jentene svarte at foreldrene hadde «Nok» kunnskap om trygg bruk av alkohol (Se 

vedlegg 3, tabell 17.3 for mer detaljer). 
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Kunnskap om skadevirkninger ved bruk av alkohol 

Foreldrene ble spurt om de hadde snakket med sin ungdom om skadevirkninger ved bruk av alkohol, 

mens ungdommene ble spurt om foreldrene hadde snakket med dem om skadevirkninger ved bruk 

av alkohol.  

På samme vis som med kunnskap om alkohol og trygg bruk av alkohol, var det slik at et mindretall av 

foreldrene deltok ved foreldremøter, og at det er ukjent hvor mange, og i hvilken grad, foreldrene 

brukte prosjektets nettsted www.meremed.no. Det som ble formidlet fra foreldreprogrammets side, 

i forhold til skadevirkninger, var knyttet til at hemninger forsvinner og kritisk sans reduseres. Dette 

kan lede til at enkelte tar unødige sjanser, tøyer grenser, ikke ser faresignaler og utsetter seg selv og 

evt. andre for unødvendige farer. Til sist at dette innebærer blant annet økt risiko for ulykker og 

skader, men også økt risiko for varige fysiologiske skader og senvirkninger. 

Andelen foreldre som svarte at de hadde snakket «Mye» med sin ungdom om skadevirkninger ved 

bruk av alkohol økte over tid, fra 43 prosent ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) til 51 

prosent ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn). Det var mødrene som svarte, i større grad 

enn fedrene, at de hadde snakket «Mye» med sin ungdom om skadevirkninger. Samtidig var det en 

markant økning fra 29 prosent av fedrene som svarte at de har snakket «Mye» med sin ungdom om 

skadevirkninger ved tredje måletidspunkt våren 2011 (9. trinn) til 43 prosent av fedrene ved fjerde 

måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn).  

Fedrene svarte i noe høyere grad enn mødrene, at de hadde snakket «Lite» eller «For lite» med sin 

ungdom om skadevirkninger ved alle måletidspunkt. Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) 

svarte 22 prosent av foreldrene at de hadde snakket «Lite» eller «For lite» med sin ungdom om 

skadevirkninger. Over tid viser undersøkeslen at flere foreldre snakket mer med sin ungdom om 

skadevirkninger, da 9 prosent (13 prosent færre) av foreldrene svarte at de hadde snakket «Lite» 

eller «For lite» med sin ungdom om skadevirkninger ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. 

trinn). Det var en forventet utvikling at flere foreldre ville bli konfrontert med problemstillingen etter 

hvert som ungdommene ble eldre, da vi vet at mange ungdommer debuterer med alkohol i alderen 

13-16 år. 

Ungdomsundersøkelsen viser at det var forholdsvis små forskjeller mellom foreldresvarene og 

ungdomssvarene ved alle måletidspunkt, dersom man ser på gutter og jenter samlet. Ved fjerde 

måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) var det noe mer tydelige kjønnsforskjeller, da 53 prosent av 

jentene og 34 prosent av guttene svarte at foreldrene hadde snakket «Mye» med dem om 

skadevirkninger. Videre var det slik at 33 prosent av jentene og 46 prosent av guttene svarte at 

foreldrene hadde snakket «Nok» om skadevirkninger, mens 14 prosent av jentene og 20 prosent av 

guttene svarte at foreldrene hadde snakket «Lite» eller «For lite» om skadevirkninger.  

I foreldre- og ungdomsundersøkelsen var det slik at jentene og mødrene i større grad svarte “Mye” 

og at guttene og fedrene i større grad svarte “Nok,” både i forhold til graden av kunnskap om 

ungdommens bruk av alkohol, om foreldrenes kunnskap om trygg bruk av alkohol, og også når det 

gjaldt i hvilken grad foreldrene hadde snakket med sin ungdom om skadevirkninger ved bruk av 

alkohol.  
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3.4.2 Regler og atferd i forhold til bruk alkohol 

Ungdommene og foreldrene ble spurt om de hadde regler for bruk av alkohol hjemme, og de fleste 

familiene svarte at de hadde regler for bruk av alkohol. Det var gjennomgående slik, ved alle 

måletidspunkt, at rundt 96 prosent av foreldrene svarte at de hadde regler for bruk av alkohol. Blant 

ungdommene, svarte mellom 87 og 91 prosent av ungdommene det samme ved hvert 

måletidspunkt. Det var ingen vesentlige kjønnsforskjeller over tid knyttet til dette. Undersøkelsen 

kan derimot ikke gi svar på hvilke regler familiene har, men “Meremed – foreldre er viktige!” har 

videreført rådgivning fra Helsedirektoratets kampanje “Settegrenser”, både via foreldremøter og 

nettsiden. Dette innebærer i korte trekk: 

1. Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år 

2. Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser 
3. Tenk igjennom egne grenser 
4. Vis at du bryr deg 
5. Sett tydelige grenser 

 

 

3.4.3 Foreldres og ungdoms holdninger til bruk av alkohol 

Ungdommene ble spurt om de ville synes at det var greit om foreldrene sendte med dem alkohol på 

fest, når de syntes at de er gamle nok til å drikke alkohol, hvorvidt foreldrene ville gitt dem alkohol 

hvis de hadde spurt, om de hadde fått mer enn en smak alkohol av sine foreldre, og hvordan 

foreldrene ville reagert om de kom hjem beruset. Foreldrene svarte på om de synes det at det hadde 

vært greit å sende med ungdommen alkohol på fest, når de syntes at ungdommen var gammel nok til 

å drikke alkohol, hvorvidt de ville gitt alkohol hvis ungdommen deres hadde spurt, om de hadde gitt 

mer enn en smak alkohol til sin ungdom, og hvordan de ville reagert dersom ungdommen kom hjem 

beruset. 

 

Å sende med alkohol på fest 

Det er små endringer fra første til fjerde måletidspunkt med hensyn til hva foreldrene mener om å 

sende med alkohol fest. Ved første måletidspunkt svarte 99,3 prosent av foreldrene at det ikke var 

greit å sende med ungdommen alkohol på fest, mens ved fjerde måletidspunkt var det 98,7 prosent 

som mente det ikke var greit. 

Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 88 prosent av ungdommene at de ikke ville 

synes det var greit om foreldrene sendte med dem alkohol på fest. Dette endret seg mye etter hvert 

som ungdommene ble eldre, og høsten 2011 – da ungdommene gikk i 10. trinn – svarte 37 prosent 

av ungdommene at de ville synes det var greit om foreldrene sendte med dem alkohol på fest. Her 

var det stor forskjell på gutter og jenter, da hver fjerde jente svarte “ja,” mens halvparten av guttene 

svarte “Ja”. Figur 4, nedenfor viser kjønnsforskjellene over tid blant guttene (blå) og jentene (rosa). 
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Figur 4: Ungdom som ville synes at det var greit om foreldrene sendte med dem alkohol på fest 

 
 

Jenter: N= 105 (H09 – 8. trinn), 109 (V10 – 9. trinn), 105 (V11 – 9. trinn), 97 (H11 – 10. trinn) 

Gutter: N= 95 (H09 – 8. trinn), 92 (V10 – 9. trinn), 89 (V11 – 9. trinn), 90 (H11 – 10. trinn) 

 

Aldersgrense for å drikke alkohol 

De fleste foreldrene var tydelige på at ungdommen ville være gammel nok til å drikke alkohol når 18 

år gammel. Dette er lovens aldersgrense, og et forventet svar fra foreldrene. Ved første 

måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 89 prosent av foreldrene 18 år, mens 94 prosent av 

foreldrene svarte 18 år ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn).  

Det var gjennomgående slik, ved alle måletidspunkt i undersøkelsen, at en større andel mødre enn 

fedre svarte 18 år. Mens rundt 95 prosent av mødrene svarte at ungdommen er gammel nok til å 

drikke alkohol når 18 år ved alle måletidspunkt, lå andelen fedre som svarte 18 år mellom 80-84 

prosent ved de tre første måletidspunktene (8. og 9. klassetrinn). I tiden etter ungdommenes 

konfirmasjonsalder (ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 – 10. trinn) svarte 93 prosent av fedrene 

at de syntes at ungdommen ville være gammel nok til å drikke alkohol når 18år eller eldre. Det var 

gjennomgående slik, ved alle måletidspunkt, at fedrene var mer tilbøyelige til å svare at ungdommen 

var gammel nok når 16 år (se vedlegg 3, tabell 21.2 for mer detaljer).  

Ungdommene var mer delt, og etter hvert som de blir eldre svarte færre og færre ungdommer at de 

syntes de ville være gamle nok når 18 år eller eldre. Særskilt guttene svarte - i økende grad med 

alderen - at de ville være gamle nok når 15 og 16 år.  

 12 prosent av guttene svarte at de ville være gamle nok til å drikke alkohol når 15 år ved 

første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn), mens 25 prosent av guttene mente at de var 

gamle nok når 15 år ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn). 
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 20 prosent av guttene mente at de ville være gamle nok til å drikke alkohol når 16 år ved 

første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn), mens 33 prosent av guttene mente at de var 

eller ville være gamle nok når 16 år ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn).  

 

 7 prosent av jentene svarte at de ville være gamle nok til å drikke alkohol når 15 år ved første 

måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn), mens 20 prosent av jentene mente at de var gamle nok 

når 15 år ved fjerde måletidspunkt i 10. trinn. 

 

 12 prosent av jentene svarte at de ville være gamle nok til å drikke alkohol når 16 ved første 

måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn), mens 23 prosent av jentene mente at de var eller ville 

være gamle nok når 16 år ved fjerde måletidspunkt i 10. trinn. 

 

Gitt alkohol hvis spurt 

Det var gjennomgående slik, ved alle måletidspunkt i Meremed-undersøkelsen, at rundt 98 prosent 

av foreldrene svarte at de ikke ville gitt ungdommen alkohol hvis han/hun hadde spurt. Dette kan ses 

i sammenheng med at også rundt 99 prosent av foreldrene svarte at de ikke ville sendt med 

ungdommen alkohol på fest ved alle måletidspunkt. Andelen ungdom som svarte at foreldrene ville 

gitt dem alkohol hvis de hadde spurt økte lite etter hvert som de ble eldre. Ved første måletidspunkt 

høsten 2009 (8. trinn) svarte 97 prosent av ungdommene at foreldrene ikke ville gitt dem alkohol hvis 

de hadde spurt. Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 93 prosent av ungdommene 

at foreldrene ikke ville gitt dem alkohol hvis de hadde spurt. Det er noe forskjell mellom guttene og 

jentene ved fjerde måletidspunkt, da 10 prosent av guttene og 5 prosent av jentene svarte at 

foreldrene ville gitt dem alkohol dersom de hadde spurt. Resultater tidligere beskrevet viste at 37 

prosent av ungdommene ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte at de ville syntes at 

det var greit om foreldrene sendte med dem alkohol på fest. Her ser vi at flesteparten av 

ungdommene svarte at de ikke ville fått alkohol hvis de hadde spurt derimot. 

 

Dersom ungdommen kom hjem beruset 

Det var gjennomgående slik, ved alle måletidspunkt i Meremed-undersøkelsen, at 99 prosent av 

foreldrene svarte at de ville mislikt at ungdommen kom hjem beruset. Blant ungdommene, svarte 

mellom 0,5 til 2 prosent av ungdommene ved alle måletidspunkt at foreldrene ville synes det var 

greit. Mellom en til fem prosent av ungdommene svarte at foreldrene ikke ville brydd seg særlig. 

Flesteparten av ungdommene, rundt 95 prosent ved alle måletidspunkt svarte med andre ord at 

foreldrene ville mislikt om de kom hjem beruset.  

 

Gitt mer enn en smak alkohol 
Foreldrene er tydelige på at de ikke har gitt sin ungdom mer enn en smak alkohol ved alle 

måletidspunkt. Det er ikke blitt definert hva ”en smak” alkohol tilsvarer i spørreskjemaet, og 

uttrykket er derfor avhengig av den enkelte forelder og ungdoms subjektive tolkning.  
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Figur 5 (under) viser andelen foreldre som ved hvert måletidspunkt svarte at de har gitt sin ungdom 

mer enn en smak alkohol, og også andelen gutter og jenter som svarte at foreldrene har gitt dem 

mer enn en smak alkohol.  

Figur 5: Foreldre som svarte at de hadde gitt mer enn en smak alkohol til sin ungdom, og andelen 

gutter og jenter som svarte at de hadde fått mer enn en smak alkohol av sine foreldre 

 

Jenter: N= 103 (H09 – 8. trinn), 106 (V10 – 9. trinn), 103 (V11 – 9. trinn), 104 (H11 – 10. trinn) 

Gutter: N= 93 (H09 – 8. trinn), 95 (V10 – 9. trinn), 89 (V11 – 9. trinn), 93 (H11 – 10. trinn) 

Foreldre: N= 275 (H09 – 8. trinn), 262 (V10 – 9. trinn), 208 (V11 – 9. trinn), 237 (H11 – 10. trinn) 

Figuren viser at det var en betydelig høyere andel av ungdommene som svarte at de har fått mer enn 

en smak alkohol av sine foreldre enn det foreldresvarene viste. Her er det viktig å huske at foreldrene 

ikke nødvendigvis representerer foreldrene til alle disse ungdommene, og at noen foreldre er 

representert med flere svar enn andre foreldre – avhengig av hvor mange gjennomføringer av 

spørreundersøkelsen de har deltatt i.   

 

3.4.4 Drukket Alkohol 

Ungdommene ble spurt om de hadde drukket alkohol, og foreldrene om deres ungdom har drukket 

alkohol, hvorpå svaralternativene var “ja,” “nei,” eller “vet ikke.” Meremed-undersøkelsen viser at 

det var flere ungdommer som rapporterte at de hadde drukket alkohol enn det var foreldre som 

rapporterte det samme.  

Forståelsen av hva det innebærer «å ha drukket alkohol» er avhengig av den enkelte ungdom og 

forelders subjektive tolkning, enten de tenkte “en slurk,” “en smak,” eller om de tenkte at det 

handlet om å ha drukket seg beruset. Hva spørsmålet spesifikt spør om er altså ikke definert i 

spørreskjemaet. 

Figur 6 (under) viser andelen foreldre som svarte “ja” eller “vet ikke” på spørsmål om deres ungdom 

har drukket alkohol, og andelen ungdom som svarte “ja” på at de hadde drukket alkohol.  

 

  

8,7% 8,5% 

13,6% 

8,7% 
9,7% 

15,8% 
13,5% 

17,2% 

0,0% ,8% 0,0% 
2,1% 

Høsten 2009 (8. trinn) Våren 2010 (8. trinn) Våren 2011 (9. trinn) Høsten 2011 (10. trinn)

Jente Gutt Foreldre



S i d e  | 38 

 

Figur6: Drukket alkohol 

 

Ungdom: N= 204 (H09 – 8. trinn), 200 (V10 – 9. trinn), 199 (V11 – 9. trinn), 198 (H11 – 10. trinn) 

Foreldre: N=  277(H09 – 8. trinn), 259 (V10 – 9. trinn), 206 (V11 – 9. trinn), 236 (H11 – 10. trinn) 

Figuren viser at det var en klart økende andel av ungdommene som svarte at de hadde drukket 

alkohol over tid, og at det var tydelige forskjeller mellom ungdomssvarene og foreldresvarene. Ved 

fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 56 prosent av ungdommene at de hadde drukket 

alkohol, mens kun 23 prosent av foreldrene svarte at deres ungdom hadde drukket alkohol. Samtidig 

var det 16 prosent av foreldrene som svarte at de ikke visste om deres ungdom hadde drukket 

alkohol.   

Det var guttene som rapporterte, i større grad en jentene, å ha drukket alkohol. Figur 7 (under) viser 

andelen jenter (rosa) og gutter (blå) som svarte “ja” på spørsmål om de hadde drukket alkohol. 

Figuren viser utviklingen over tid, og det var et tydelig skille mellom jentene og guttene ved alle 

måletidspunkt.  

Figur 7: Drukket alkohol, kjønnsfordeling 

 

Jenter: N= 105 (H09 – 8. trinn), 105 (V10 – 9. trinn), 105 (V11 – 9. trinn), 104 (H11 – 10. trinn) 

Gutter: N= 99 (H09 – 8. trinn), 95 (V10 – 9. trinn), 94 (V11 – 9. trinn), 94 (H11 – 10. trinn) 

Merk at det ikke ble spurt om de hadde drukket seg beruset, og at spørsmålet kun omfatter 

aldersgruppen 13-16 år. Som følge kan ikke undersøkelsen gi svar på gjennomsnittlig debutalder fordi 

det ikke er noen i utvalget under 13 år som drar ned gjennomsnittet, og heller ingen over 16 år som 

drar opp gjennomsnittet.  
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3.4.5 Foreldres betydning for ungdommens bruk av alkohol 

Ungdommene ble spurt om i hvilken grad de mente at det foreldrene sa og gjorde hadde betydning 

for deres bruk av alkohol, mens foreldrene – på samme vis – ble spurt om de trodde det de sa og 

gjorde hadde betydning for deres ungdoms bruk av alkohol. Her kunne ungdom og foreldre gradere 

svaret etter valgalternativene: ”I stor grad,” ”i noen grad,” ”i liten grad,” eller ”ingen betydning.” 

Det var gjennomgående slik, for alle måletidspunkt i Meremed-undersøkelsen, at mellom 0,8 og 1,9 

prosent av foreldrene svarte at det de sa og gjorde hadde «I liten grad» eller «Ingen betydning» for 

ungdommens bruk av alkohol. Ved alle måletidspunkt svarte mellom 71 og 76 prosent av mødrene at 

det de sa og gjorde hadde «i stor grad» betydning for deres ungdoms bruk av alkohol, med laveste 

andel ved tredje måletidspunkt våren 2010 (9. trinn). Ved måletidspunkt 1 og 2 (vår og høsthalvåret i 

8. trinn), svarte henholdsvis 73 og 72 prosent av fedrene at det de sa og gjorde hadde «i stor grad» 

betydning for deres ungdoms bruk av alkohol. Laveste punkt for fedrene var, som med mødrene, ved 

tredje måletidspunkt våren 2010 (9. trinn), da 56 prosent av fedrene svarte «i stor grad». Andelen 

økte så til 63 prosent ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn). Den resterende 

foreldreandelen svarte at det de sa og gjorde hadde «i noen grad» betydning.  

I ungdomsundersøkelsen var det, i første halvdel av 8. trinn, 82 prosent av ungdommene som svarte 

at det foreldrene sa og gjorde hadde «i stor grad» betydning for deres egen bruk av alkohol. Andelen 

ungdom som svarte at det foreldrene sa og gjorde hadde «i liten grad» eller «ingen betydning» var 

høyere ved alle måletidspunkt enn det foreldresvarene viste. Det kan være naturlig at ungdommene, 

etter hvert som de ble eldre, ønsket å være mer selvstendig, men legg likevel merke til at det i figur 7 

(under) er nært 9 av 10 ungdommer svarte at det foreldrene sa og gjorde hadde “i noen grad” eller “i 

stor grad” betydning for deres bruk av alkohol ved alle måletidspunkt.  

Figur 7, Foreldrenes betydning for ungdommens bruk av alkohol 

 

Jenter: N= 105 (H09 – 8. trinn), 105 (V10 – 9. trinn), 105 (V11 – 9. trinn), 104 (H11 – 10. trinn) 

Gutter: N= 99 (H09 – 8. trinn), 95 (V10 – 9. trinn), 94 (V11 – 9. trinn), 94 (H11 – 10. trinn) 

Det var guttene som svarte, i større grad enn jentene, at det foreldre sa og gjorde hadde “i noen 

grad,” “i liten grad,” eller “ingen betydning.” Som laveste punkt, våren 2011 (9. trinn), svarte 59 

prosent av jentene “i stor grad.” Som laveste punkt, høsten 2011 (10. trinn), svarte 40 prosent av 

guttene “i stor grad.” Se vedlegg 3, tabell 28.3 for mer detaljer.   
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3.5 Resultater - Mediebruk 
“Meremed-undersøkelsen” spurte foreldre og ungdom om ungdommens tilgang på PC og 
mobiltelefon, bruk av, og foreldrenes kunnskap om, internett og mobiltelefon, samt forekomsten av 
digital mobbing og erting.  

  

3.5.1 Tilgang på PC 

Foreldrene og ungdommene svarte på om ungdommen hadde en egen pc – eller dersom ikke – om 

de hadde tilgang på PC hjemme. 

Mer enn halvparten av ungdommene hadde egen PC i alderen 13-14 år (56 prosent). Ved alle fire 

måletidspunkt var det flest jenter som svarte at de hadde egen PC, og spesielt i løpet av 9. trinn ble 

skillet mellom guttene og jentene spesielt tydelig. Derimot anskaffet mange gutter seg egen PC etter 

konfirmasjonstiden mellom tredje og fjerde måletidspunkt (se figur 8 under).  

Figur 8: Andelen gutter og jenter som har egen PC 

 

(N, jenter = H09 – 8. trinn: 105, V10 – 8. trinn: 109, V11 – 9. trinn: 104, H11 – 10. trinn: 103) 
(N, gutter = H09 – 8. trinn: 98, V10 – 8. trinn: 100, V11 – 9. trinn: 94, H11 – 10. trinn: 95) 

 

For de som ikke hadde egen PC, viste både ungdomsundersøkelsen og foreldreundersøkelsen at 

omtrent alle (98 prosent) hadde tilgang på PC hjemme. 

 

3.5.2 Foreldrenes kunnskap om ungdommenes bruk av internett  

Ungdommene og foreldrene ble spurt om i hvilken grad foreldrene hadde kunnskap om 

ungdommenes bruk av internett, kunnskap om trygg bruk av internett, og i hvilken grad foreldrene 

hadde snakket med ungdommene om skadevirkninger ved bruk av internett. De svarte også på om 

ungdommen hovedsakelig brukte internett alene eller sammen med foreldre i heimen. I tillegg svarte 

ungdommene på hvorvidt de hadde hatt negative opplevelser ved bruk av internett. 
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Ungdommene bruker internett hovedsakelig alene 

Valgalternativene var “alene” eller “sammen med foreldre.” De fleste av jentene og guttene svarte at 

de i hovedsak brukte internett alene når de var hjemme (98 prosent).  Ved fjerde måling høsten 2011 

(10. trinn) svarte alle jentene at de brukte internett hovedsakelig alene. Med små variasjoner mellom 

hver gjennomføring av undersøkelsen, rapporterte 85 prosent av foreldrene at deres ungdom i 

hovedsak brukte internett alene hjemme. Dette betyr at 15 prosent av foreldrene svarte at deres 

ungdom i hovedsak brukte internett sammen med dem hjemme. Sammenlignet med 

ungdomssvarene kan det tyde på at en del foreldrene ikke helt har oversikt over hvor mye tid 

ungdommene tilbringer på internett, noe som også kom klart frem under seksjon 3, punkt 2.3, eller 

at de har en annen oppfatning av hva som tilsvarer tid på internett.  

 

Negative opplevelser 

Valgalternativene var “ja” eller “nei.” Ved første måletidspunkt (Våren 2009 – 8. trinn) svarte 27 

prosent av jentene og 14 prosent av guttene at de hadde hatt negative opplevelser ved bruk av 

internett. Over tid økte denne andelen blant både jentene og guttene. Ved fjerde måletidspunkt 

(Høsten 2011 – 10. trinn) svarte 39 prosent av jentene og 21 prosent av guttene at de hadde hatt 

negative opplevelser ved bruk av internett. Hvilke typer negative opplevelser dette gjaldt kan ikke 

spørreundersøkelsen svare på, men det omfatter mobbing eller ubehagelige kommentarer eller 

oppmerksomhet via nettsamfunn/chatteprogrammer/nettsider, uønskede voldelige eller 

pornografiske bilder/filmer, uønsket seksuell oppmerksomhet eller kontakt med fremmede. 

 

Foreldrenes kunnskap om ungdommens bruk av internett 

Svaralternativene for en gradering av foreldrenes kunnskapsnivå knyttet til ungdommens bruk av 

internett var “mye,” “nok,” “litt,” og “for lite.” Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 

20 prosent av ungdommene at foreldrene deres hadde «mye» kunnskap, mens 34 prosent av 

ungdommene svarte at foreldrene deres hadde «Litt» eller «For lite» kunnskap om deres bruk av 

internett. Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 14 prosent at foreldrene deres 

hadde «mye» kunnskap, mens 39 prosent av ungdommene svarte at foreldrene hadde «lite» eller 

«for lite» kunnskap om deres bruk av internett. Det var rundt 60 prosent av ungdommene som ved 

hvert måletidspunkt svarte at foreldrene hadde «nok» eller «mye» kunnskap om deres bruk av 

internett. 

Ungdomssvarene viser at ungdommene i større grad svarte at foreldrene hadde mer kunnskap om 

deres bruk av internett enn det foreldrene selv svarte. Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. 

trinn) svarte 16 prosent av foreldrene at de hadde «mye» kunnskap, mens 49 prosent av foreldrene 

svarte at de har «Litt» eller «For lite» kunnskap om sin ungdoms bruk av internett. Ved fjerde 

måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 9 prosent av foreldrene at de hadde «mye» kunnskap, 

mens 53 prosent av foreldrene svarte at de hadde «lite» eller «for lite» kunnskap om sin ungdoms 

bruk av internett. Det var rundt 50 prosent av foreldrene som ved hvert måletidspunkt svarte at de 

har «nok» eller «mye» kunnskap om sin ungdoms bruk av internett. 
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Foreldrenes kunnskap om trygg bruk av internett 

Svaralternativene for en gradering av foreldrenes kunnskapsnivå knyttet til trygg bruk av internett 

var “mye,” “nok,” “litt,” og “for lite.” Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 48 

prosent av ungdommene at foreldrene deres hadde «mye» kunnskap om trygg bruk av internett, 

mens 10 prosent av ungdommene svarte at foreldrene deres hadde «Litt» eller «For lite» kunnskap. 

Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 41 prosent at foreldrene deres hadde «mye» 

kunnskap om trygg bruk av internett, mens 16 prosent av ungdommene svarte at foreldrene hadde 

«lite» eller «for lite» kunnskap.  Det var mellom 84 og 90 prosent av ungdommene som svarte at 

foreldrene hadde «nok» eller «mye» kunnskap om trygg bruk av internett ved alle måletidspunkt. 

Siden det er mindretallet av foreldrene som deltok ved foreldremøtene, og også en ukjent andel av 

foreldrene som har brukt prosjektets nettsted, vet vi ikke hvilken forståelse alle foreldre har av trygg 

bruk av internett. Fra prosjektets side er det i stor grad anbefalingene fra Medietilsynets Trygg bruk-

senter som har blitt formidlet. Dette handler for eksempel om informasjonsdeling og personvern, 

hvordan digital mobbing skjer og hvordan det kan håndteres, og innhold og aldersgrenser på spill. 

Ungdommene har ikke fått noe informasjon om eller definisjon av trygg bruk fra «Meremed.» 

Ungdomsundersøkelsen viser at ungdommene i større grad svarte at foreldrene hadde mer kunnskap 

om trygg bruk av internett enn det foreldrene selv svarte. Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. 

trinn) svarte 18 prosent av foreldrene at de hadde «mye» kunnskap, mens 44 prosent av foreldrene 

svarte at de har «Litt» eller «For lite» kunnskap om trygg bruk av internett. Ved fjerde måletidspunkt 

høsten 2011 (10. trinn) svarte 16 prosent av foreldrene at de hadde «mye» kunnskap, mens 37 

prosent av foreldrene svarte at de hadde «lite» eller «for lite» kunnskap om trygg bruk av internett. 

Det var mellom 56 til 63 prosent av foreldrene som svarte at de hadde «nok» eller «mye» kunnskap 

om sin ungdoms bruk av internett ved alle måletidspunkt. 

 

Foreldrenes kunnskap om skadevirkninger ved bruk av internett 

Svaralternativene for graderingen av hvor mye foreldrene hadde snakket med ungdommene om 

potensielle skadevirkninger ved bruk av internett var “mye,” “nok,” “litt,” og “for lite.”  

Ungdommene svarte at foreldrene hadde snakket mindre med dem om skadevirkninger ved bruk av 

internett enn det foreldrene selv svarte. Utviklingen over tid var slik at det var færre ungdommer 

som svarte at foreldrene hadde snakket «mye» med dem om skadevirkninger, mens denne andelen 

hos foreldrene var den samme ved begge måletidspunkt. Ungdommene svarte videre at det var 

færre foreldre som, over tid, hadde snakket «lite» eller «for lite» med dem om skadevirkninger, og at 

det var flere ungdommer som svarte at foreldrene hadde snakket «nok» med dem om dette.  

Siden det var mindretallet av foreldrene som deltok ved foreldremøtene, og også en ukjent andel av 

foreldrene som brukte prosjektets nettsted, vet vi ikke hvilken forståelse foreldrene hadde av hvilke 

skadevirkninger bruk av internett kan lede til. Fra prosjektets side er det blitt satt fokus på 

konsekvenser av høyt tidsbruk, personvern, informasjonsdeling og digital mobbing. Ungdommene 

har ikke fått noe informasjon eller definisjon om skadevirkninger fra «Meremed – foreldre er 

viktige!». 
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Ved første og fjerde måletidspunkt (Høsten 2009 – 8. trinn og Høsten 2011 – 10. trinn): 

 27 prosent av ungdommene ved første måletidspunkt, og 22 prosent av ungdommene ved 

fjerde måletidspunkt, svarte at foreldrene hadde snakket «mye» med dem om skade-

virkninger 

 29 prosent av ungdommene ved første måletidspunkt, og 36 prosent av ungdommene ved 

fjerde måletidspunkt, svarte at foreldrene hadde snakket «Nok» med dem om skade-

virkninger 

 44 prosent av ungdommene ved første måletidspunkt, og 42 prosent av ungdommene ved 

fjerde måletidspunkt, svarte at foreldrene deres hadde snakket «Litt» eller «For lite» med 

dem om skadevirkninger 

Ved første og fjerde måletidspunkt (Høsten 2009 – 8. trinn og Høsten 2011 – 10. trinn): 

 32 prosent av foreldrene ved første måletidspunkt, og 32 prosent av foreldrene ved fjerde 

måletidspunkt, svarte at de hadde snakket «mye» med sin ungdom om skadevirkninger 

 37 prosent av foreldrene ved første måletidspunkt, og 44 prosent av foreldrene ved fjerde 

måletidspunkt, svarte at de hadde snakket «Nok» med sin ungdom om skadevirkninger 

 31 prosent av foreldrene ved første måletidspunkt, og 24 prosent av foreldrene ved fjerde 

måletidspunkt, svarte at de hadde snakket «Litt» eller «For lite» med sin ungdom om 

skadevirkninger 

 
 

3.5.3 Regler for, og kontroll av, nettbruk 

Foreldre og ungdommene svarte på om de hadde regler for bruk av internett hjemme, og om 

foreldrene har noen gang sjekket ungdommens PC (nettleser, bokmerker eller logg).  

 

Regler for bruk av internett 

Foreldre og ungdom kunne enten svare «ja» eller «nei» på hvorvidt de hadde regler for bruk av 

internett hjemme. Undersøkelsen viser at foreldrene i større grad enn ungdom svarte at de hadde 

regler for bruk av internett hjemme.  

Over tid var det færre foreldre som svarte at de hadde regler for bruk av internett hjemme, men ved 

første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) var det slik at 91 prosent av foreldrene svarte at de 

hadde regler for bruk av internett hjemme. Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 

78 prosent av foreldrene at de hadde regler for bruk av internett hjemme.  

Hos ungdommene var det ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) 60 prosent som svarte at 

de hadde regler for bruk av internett hjemme. Ved fjerde måletidspunkt svarte 48 prosent av 

ungdommene at de hadde regler for bruk av internett hjemme. Det var gjennomgående slik ved alle 

målepunkt at det var en noe høyere andel av jentene som svarte at de hadde regler for bruk av 
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internett hjemme. Dette var mest tydelig ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn), da 53 

prosent av jentene og 42 prosent av guttene svarte at de hadde regler for bruk av internett hjemme. 

 

Kontroll av ungdommens PC-bruk 

Foreldre ble spurt om de sjekket sin ungdoms PC, mens ungdommene ble spurt om foreldrene noen 

gang hadde sjekket deres PC. Svaralternativene for både foreldre og ungdom var «Ofte,» 

«regelmessig,» «noen ganger,» og «aldri.» I spørreskjema var det, som eksempeler, nevnt nettleser, 

bokmerker og logger. Dette betyr historikk i nettleseren, som viser hvilke nettsider som er besøkt, 

hvilke bokmerker ungdommen har (hvilke nettsider hun/han besøker ofte), og logger i forbindelse 

med chatte-programmer. 

De færreste foreldre svarte at de sjekket ungdommens nettleser, bokmerker, eller logg «ofte» eller 

«regelmessig». Dette samsvarte ganske godt med andelen ungdom som svarte at foreldrene noen 

gang hadde sjekket deres PC. Det er sannsynlig at det vil vært vanskelig for foreldre å sjekke 

ungdommens PC «ofte» eller «regelmessig» uten at dette gjøres med ungdommen tilstede. Dette 

nevnes kun fordi at det er en høyere andel foreldre som svarte at de sjekket ungdommens PC noen 

ganger enn det ungdom rapporterte, og at tallene tyder på at foreldrene utøvet noe mer kontroll enn 

det ungdommene var klar over.  

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 15 prosent av foreldrene at de «ofte» 

eller «regelmessig» sjekket ungdommens PC, 59 prosent at de «noen ganger» sjekket 

ungdommens PC, og 26 prosent at de aldri sjekket ungdommens PC.  

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 14 prosent av ungdommene at 

foreldrene «ofte» eller «regelmessig» sjekket deres PC, 43 prosent at foreldrene «noen 

ganger» sjekket deres PC, og 43 prosent at foreldrene «aldri» sjekket deres PC. 

Over tid var det en voksende forskjell på ungdomsvarene og foreldresvarene. Foreldrene svarte i 

mindre grad at de «ofte» eller «regelmessig» sjekket sin ungdoms PC, mens andelen foreldre som 

sjekket sin ungdoms PC «noen ganger» forble fremtredende. Hos ungdommene derimot, var det en 

langt større andel av ungdommene som svarte at foreldrene «aldri» sjekket deres PC etter hvert som 

de ble eldre. 

 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 7 prosent av foreldrene at de «ofte» 

eller «regelmessig» sjekket ungdommens PC, 56 prosent at de «noen ganger» sjekket 

ungdommens PC, og 37 prosent at de aldri sjekket ungdommens PC.  

 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 9 prosent av ungdommene at 

foreldrene «ofte» eller «regelmessig» sjekket deres PC, 24 prosent at foreldrene «noen 

ganger» sjekket deres PC, og 67 prosent at foreldrene «aldri» sjekket deres PC. 
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3.5.4 Foreldrenes betydning for ungdommenes bruk av internett 

Ungdommene ble spurt om i hvilken grad de mener det foreldrene sier og gjør har betydning for 

deres bruk av internett, mens foreldrene – på samme vis – ble spurt om de trodde det de sa og 

gjorde hadde betydning for deres ungdoms bruk av internett.  

Det var gjennomgående slik, ved alle måletidspunkt, at mellom 92 til 95 prosent av ungdommene 

svarte at det foreldrene sa og gjorde i forhold til deres bruk av internett hadde betydning. I hvilken 

grad det hadde betydning var mer delt, og etter hvert som ungdommene ble eldre svarte færre 

ungdommer at foreldrene hadde «i stor grad» betydning for deres bruk av internett. Figur 9 viser at 

annenhver ungdom svarte at det foreldrene sa og gjorde hadde “i noen grad” betydning for deres 

bruk av internett, og at denne andelen holdt seg forholdsvis stabil i ungdomsårene. Figuren viser 

også at ungdommene svarte, i økende grad med alderen, at det foreldrene sa og gjorde i forhold til 

deres bruk av internett hadde “i liten grad” betydning. Relativt få ungdommer, ved alle 

måletidspunkt, svarte at det foreldrene sa og gjorde ikke hadde noen betydning overhodet. 

Figur 9, Foreldrenes betydning for ungdoms bruk av internett 

 

De fleste foreldrene holdt på vissheten om at det de sa og gjorde hadde betydning for ungdommens 

bruk av internett ved alle fire måletidspunkt i Meremed-undersøkelsen. Det var ved fjerde 

måletidspunkt, i motsetning til ved første måletidspunkt, en noe høyere andel av foreldrene som 

svarte at det de sa og gjorde hadde «i noen grad» betydning for deres ungdoms bruk av internett 

fremfor «i stor grad.» 

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 96 prosent av foreldrene at det de sa 

og gjorde hadde «i noen grad» (57 prosent) eller «i stor grad» (39 prosent) betydning for 

deres ungdoms bruk av internett 

 Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 91 prosent av foreldrene at det de sa 

og gjorde hadde «i noen grad» (64 prosent) eller «i stor grad» (27 prosent) betydning for 

deres ungdoms bruk av internett 

 

H09 V10 V11 H11

I stor grad 23,4% 16,4% 17,5% 12,0%

I noen grad 52,2% 54,6% 46,0% 49,0%

I liten grad 19,0% 22,7% 29,0% 31,5%

Ingen betydning 5,4% 6,3% 7,5% 7,5%
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3.5.5 Bruk av mobiltelefon 

Omtrentlig alle ungdommene rapporterte at de hadde egen mobiltelefon ved samtlige måletidspunkt 
(rundt 98 prosent). Hvilke typer mobiltelefoner de hadde kan ikke spørreundersøkelsen svare på, 
men det er rimelig å anta at de fleste ungdommene hadde oppdaterte smarttelefoner som lot dem 
gjøre mer enn å snakke og sende sms. Tall fra medietilsynets rapport Barn og digitale medier 2010, 
viste at 98 prosent av barna som hadde mobiltelefon, hadde telefon med kamera. Som eksempel var 
det slik at 86 prosent snakket, 84 prosent sendte sms, 78 prosent tok bilder, 60 prosent spilte spill, 56 
prosent tok opp video, og 14 prosent brukte mobilen til å surfe på internett.  
 

Negative opplevelser ved bruk av mobiltelefon 

I likhet med negative opplevelser knyttet til bruk av internett, viser ungdomsundersøkelsen at det var 
jentene som, i større grad enn guttene, hadde hatt negative opplevelser ved bruk av mobiltelefon. 
For jentene var det en klar økning etter hvert som de ble eldre. Guttene rapporterte noe mer variert 
underveis, men det var også flere gutter som rapporterte negative opplevelser ved fjerde 
måletidspunkt enn ved første måletidspunkt.  
 
Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 18 prosent av jentene og 7 prosent av guttene 
at de hadde hatt negative opplevelser ved bruk av mobiltelefon. Ved fjerde måletidspunkt høsten 
2011 (10. trinn) svarte 24 prosent av jentene og 9 prosent av guttene at de hadde hatt negative 
opplevelser ved bruk av mobiltelefon.  
 
Merk at spørsmålet er formulert “Har du hatt negative opplevelser ved bruk av mobiltelefon?” Dette 
betyr at vi ikke vet når de hadde hatt disse negative opplevelsene. Det er sannsynlig at noen 
ungdommer kan ha tenkt “siden forrige undersøkelse”, mens andre har tenkt “noen gang”. Tatt 
formuleringen i betraktning er det naturlig at det var en økende prosentandel som svarte “ja” på at 
de hadde hatt negative opplevelser. Hvilke typer negative opplevelser dette gjaldt kan ikke 
undersøkelsen svare på, men det kan som eksempel omfatte mobbing i form av sms/mms/snakk, 
uønskede voldelige eller pornografiske bilder/filmer, uønsket seksuell oppmerksomhet, eller uønsket 
kontakt med fremmede. 
 

Foreldrenes kunnskap om ungdommenes bruk av mobiltelefon 

Ungdommene ble spurt om i hvilken grad de mente at foreldrene hadde kunnskap om deres bruk av 

mobiltelefon, mens foreldrene - på samme vis - ble spurt om i hvilken grad de hadde kunnskap om 

sin ungdoms bruk av mobiltelefon. Svaralternativene var «Mye,» «Nok,» «Litt,» og «For lite.» 

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 15 prosent av foreldrene at de hadde 

«mye» kunnskap om sin ungdoms bruk av mobiltelefon, 43 prosent at de hadde «nok» 

kunnskap, og 42 prosent at de hadde «litt» eller «for lite» kunnskap om sin ungdoms bruk av 

mobiltelefon.   

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 15 prosent av ungdommene at 

foreldrene hadde «mye» kunnskap om deres bruk av mobiltelefon, 47 prosent at foreldrene 

hadde «nok» kunnskap, og 38 prosent at foreldrene hadde «litt» eller «for lite» kunnskap om 

deres bruk av mobiltelefon. 

Resultatene viser at det var ganske bra samsvar mellom foreldresvarene og ungdomssvarene i 

forhold til i hvilken grad foreldrene hadde kunnskap om ungdommenes bruk av mobiltelefon ved 
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første måletidspunkt. Over tid var det også forholdsvis små endringer hos foreldrene og 

ungdommene, men likevel en noe høyere andel av foreldrene som gikk fra å svare at de hadde 

«mye» kunnskap til å svare at de hadde «nok» kunnskap om sin ungdoms bruk av mobiltelefon. Det 

var også en noe høyere andel av ungdommene som svarte at foreldrene hadde «for lite» kunnskap 

om deres bruk av mobiltelefon.  

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 9 prosent av foreldrene at de hadde 

«mye» kunnskap om sin ungdoms bruk av mobiltelefon, 48 prosent at de hadde «nok» 

kunnskap, og 43 prosent at de hadde «litt» eller «for lite» kunnskap om sin ungdoms bruk av 

mobiltelefon.   

 Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 16 prosent av ungdommene at 

foreldrene hadde «mye» kunnskap om deres bruk av mobiltelefon, 40 prosent at foreldrene 

hadde «nok» kunnskap, og 43 prosent at foreldrene hadde «litt» eller «for lite» kunnskap om 

deres bruk av mobiltelefon. 

 

Regler for bruk av mobiltelefon 

Ungdommene og foreldrene ble spurt om de hadde regler for bruk av mobiltelefon hjemme. 

Svaralternativene var «ja» eller «nei». I forhold til dette spørsmålet var det slik at ungdomssvarene 

og foreldresvarene var mer eller mindre motsatt av hverandre. 

Det var gjennomgående slik at det, for alle måletidspunkt, var rundt 70 prosent av foreldrene og 

rundt 30 prosent av ungdommene som svarte at de hadde regler for bruk av mobiltelefon hjemme. 

Hvilke regler var kan ikke undersøkelsen svare på, men det er sannsynlig at foreldrene og 

ungdommene hadde forskjellig forståelse av hva som tilsvarte regler for mobilbruk.  

 

Kontroll av mobiltelefon 

Ungdommene og foreldrene svarte på om foreldrene noen gang hadde sjekket ungdommens 

mobiltelefon (sms, mms). Svaralternativene for dette spørsmålet var «Ofte,» «Regelmessig,» «Noen 

ganger,» og «Aldri.» 

Ved første måletidspunkt høsten 2009 (8. trinn) svarte 12 prosent av foreldrene at de «ofte eller 

regelmessig» sjekket sin ungdoms mobiltelefon, mens 7 prosent av ungdommene svarte at 

foreldrene «ofte eller regelmessig» sjekket deres mobiltelefon. Det var 75 prosent av ungdommene 

som svarte at foreldrene «aldri» sjekket deres mobiltelefon, mot 49 prosent av foreldrene. Det var 

samtidig en høyere andel av foreldrene som «noen ganger» sjekket ungdommens mobiltelefon (40 

prosent) enn det ungdommene trodde (18 prosent). 

Over tid viser undersøkelsen at foreldrene sjekket ungdommens mobiltelefon mer sjelden, da det 

ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) var 5 prosent av både foreldrene og ungdommene 

som svarte at foreldrene «ofte eller regelmessig» sjekket ungdommens mobiltelefon. Det var 

samtidig en økning til 83 prosent av ungdommene som svarte at foreldrene «aldri» sjekket deres 

mobiltelefon, mot 58 prosent av foreldrene. Det var samtidig en høyere andel av foreldrene som 



S i d e  | 48 

 

«noen ganger» sjekket ungdommens mobiltelefon (37 prosent) enn det ungdommene trodde (12 

prosent).  

Det var gjennomgående slik at det var mødrene som, i større grad enn fedrene, sjekket ungdommens 

mobiltelefon. Som eksempel var det ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) slik at 45 

prosent av mødrene og 26 prosent av fedrene svarte at de «noen ganger» sjekket ungdommens 

mobiltelefon. 

   

Foreldrenes betydning for ungdommenes bruk av mobiltelefon 

Ungdommene ble spurt om i hvilken grad de mente at det foreldrene sa og gjorde hadde betydning 

for deres bruk av mobiltelefon, mens foreldrene – på samme vis – ble spurt om de trodde det de sa 

og gjorde hadde betydning for deres ungdoms bruk av mobiltelefon. Svaralternativene for dette 

spørsmålet var «I stor grad,» «I noen grad,» «I liten grad,» eller «Ingen betydning.» 

Det var gjennomgående slik at det, ved alle måletidspunkt, var rundt 90 prosent av foreldrene som 

svarte at det de sa og gjorde hadde «i noen grad» eller «i stor grad» betydning for ungdommens bruk 

av mobiltelefon. Figur 10 viser at det foreldrene sa og gjorde i forhold til ungdommenes bruk av 

mobiltelefon hadde i mindre grad betydning for ungdommene.  

Figur 10, Foreldres betydning for ungdommens bruk av mobiltelefon 

 

Det var gjennomgående slik at det, for alle måletidspunkt i undersøkelsen, var rundt halvparten av 

ungdommene som svarte at det foreldre sa og gjorde hadde «i noen grad» eller «i stor grad» 

betydning, mens den andre halvparten svarte at det foreldre sa og gjorde hadde «i liten grad» eller 

«ingen betydning» for deres bruk av mobiltelefon.  

  

H09 V10 V11 H11

I stor grad 21,1% 14,5% 15,6% 11,5%

I noen grad 33,3% 38,6% 32,7% 38,5%

I liten grad 27,9% 30,0% 36,7% 34,0%

Ingen betydning 17,6% 16,4% 15,1% 16,0%
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3.5.4 Digital Mobbing og erting 

Ungdommene svarte på om de har blitt mobbet eller ertet ved bruk av mobiltelefon eller internett, 

eller om de selv har mobbet eller ertet noen med disse redskapene.  

Mobbing er noe de fleste har kjennskap til, og såkalt tradisjonell mobbing er et uttrykk som i stadig 

større grad brukes for å beskrive mobbing som ikke er digital mobbing. Digital mobbing skjer over 

internett eller via digitale løsninger hvorpå personen som mobber ofte ikke ser offeret. Det kan også 

være slik at den som mobber er anonym, noe som kan gjøre det mer vanskelig å rydde opp i. Digital 

mobbing kan som eksempel skje via tekstmeldinger på mobil eller chatteprogrammer, det kan være 

bilder via mobil eller på nett, det kan være falske profiler på nettsamfunn av offeret eller hele 

nettsider/blogger om offeret. Kombinasjonen av tekst, bilder, film, lyd kan bli en svært så offentlig og 

hardtslående kombinasjon for den som blir utsatt for det.  

Spørsmålsformuleringen i «Meremed-undersøkelsen» brukte i tillegg uttrykket erting. Dette kan 

være et mer diffust og kanskje også “forsnillende” begrep som kan ha resultert i en overrapportering 

av saker som ikke kan sammenstilles med digital mobbing. Erting gir rom for tilfeller hvor det kan 

handle om kortvarige konflikter, trakassering, krangling og uenigheter som ikke direkte kan defineres 

som digital mobbing.  Svarene knyttet til disse spørsmålene må leses i den retning av at vi ønsket en 

oversikt over hvor aktive ungdom var i forhold til å bruke nyere medier i forbindelse med alle typer 

konflikter og samtidig mobbing. Det er viktig å huske at det er den enkelte ungdom som best vil 

kunne si om noe oppleves som digital mobbing eller erting, da det er offerets subjektive opplevelse 

som må være gjeldende.  

 

Mobbing og erting via internett 
En høy andel av ungdommene (17 prosent), og særlig jentene (22 prosent), svarte ved fjerde 

måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) at de hadde blitt mobbet eller ertet via internett. Andelen 

jenter som svarte at de hadde blitt mobbet eller ertet fordoblet seg i løpet av 8. klassetrinn. Mellom 

første og andre måletidspunkt, var det en økning fra 9 prosent høsten 2009 til 19 prosent våren 2010 

blant jentene. 

Både foreldrene og ungdommene var tydelige på at digital mobbing og erting forekom, men det 

skjedde samtidig hyppigere enn det foreldrene trodde. Figur 11 viser at det var 17 prosent av 

ungdommene som svarte at de hadde blitt mobbet eller ertet via internett i 10. trinn, mens 10 

prosent av foreldrene svarte det samme. 
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Figur 11, digital mobbing og erting via internett 

 

(Ungdom, N= H09 – 8. trinn: 204, V10 – 8. trinn: 210, V11 – 9. trinn: 200, H11 – 10. trinn: 199) 

(Foreldre, N= H09 – 8. trinn: 277, V10 – 8. trinn: 261, V11 – 9. trinn: 207, H11 – 10. trinn: 236) 

Den blå søylen viser foreldre som svarte at deres ungdom hadde blitt mobbet eller ertet ved bruk av 

internett. Den røde søylen viser ungdom som rapporterte at de hadde blitt mobbet eller ertet ved 

bruk av internett. 

Mer enn hver femte jente, og dobbelt så mange jenter som gutter, ble mobbet eller ertet via 

internett. I 10. trinn rapporterte 22 prosent av jentene at de hadde blitt mobbet eller ertet av andre 

ved bruk av internett, og 11 prosent av guttene svarte det samme.  Tidligere omtalte resultater har 

vist at jentene var de som i størst grad hadde egen PC, og at alle jentene rapporterte høsten 2011 at 

de hovedsakelig brukte internett alene hjemme. 

Jentene mobbet og ertet andre via internett i noe større grad enn guttene. Ved fjerde måletidspunkt 

høsten 2011 (10. trinn) svarte 9 prosent av jentene og 6 prosent av guttene at de hadde mobbet eller 

ertet andre ved bruk av internett. Det var flere ungdommer som svarte at de hadde mobbet eller 

ertet andre enn det foreldreundersøkelsen viste, da fire prosent av mødrene og to prosent av 

fedrene svarte at deres ungdom hadde mobbet eller ertet andre via internett ved samme 

måletidspunkt. 

Når man ser tallene for de som svarte at de hadde blitt ertet eller mobbet i sammenheng med 

andelen som svarte at de hadde mobbet eller ertet andre, er det viktig å ha i tankene at mobbingen 

kan bli gjennomført av få personer overfor mange. I tillegg har “Foreldreprogrammet” kun fulgt de 

ungdommene som startet i 8. trinn høsten 2009 og deres foreldre ved tre ungdomsskoler i Levanger 

kommune over disse tre årene. Dette betyr at de som mobbet kan ha vært i andre årstrinn, utenfor 

skolen, eller ikke nødvendigvis i Levanger kommune overhodet. Ungdom er ikke nødvendigvis bare 

aktive i egen klasse eller eget boliglag, men kan være digitalt aktive både i inn- og utland. De kan ha 

profiler på nett, med tekst, bilder, lyd og film, og mange har mye trolig også perifere bekjentskaper i 

forbindelse med sosiale medier og spill. 

Ved alle målepunkt rapporterte både foreldrene og ungdommene usikkerhet omkring disse 

spørsmålene. Ved fjerde måletidspunkt var det som eksempel slik at:  

7,6% 7,7% 8,7% 
10,2% 9,8% 

12,9% 
15,0% 

16,6% 

Høsten 2009 - 8. trinn Våren 2010 - 8. trinn Våren 2011 - 9. trinn Høsten 2011 - 10. trinn

Foreldre Ungdom



S i d e  | 51 

 

 30 prosent av foreldrene svarte at de ikke visste om deres ungdom hadde blitt mobbet eller 

ertet via internett. 

 41 prosent av foreldrene svarte at de ikke visste om deres ungdom hadde ertet eller mobbet 

andre via internett. 

 9 prosent av ungdommene svarte at de ikke visste om de hadde blitt mobbet eller ertet ved 

bruk av internett. 

 7 prosent av ungdommene  svarte at de ikke visste om de hadde mobbet eller ertet andre via 

internett. 

Tall fra Meremed-undersøkelsen viser, som tidligere beskrevet, at omtrentlig alle ungdommer (98 

prosent) rapporterte at de brukte internett hovedsakelig alene, og at 85 prosent av foreldrene svarte 

det samme. Dette kan forklare den høye usikkerheten hos foreldrene. Samtidig kan det være slik at 

mange foreldre ser fordeler ved å la ungdommen selv håndtere sine konflikter, og da i økende grad 

med alderen.  

Ungdommene rapporterte også usikkerhet, da 7 prosent svarte at de ikke visste om de hadde 

mobbet eller ertet andre. Dette kan forklares med at via internett og telefonlinjer ser ikke 

ungdommene nødvendigvis hverandre. Når vi samtidig tenker at opplevelsen av hvorvidt noe er 

mobbing eller erting kan være subjektivt, er det forståelig at en del ungdommer kan bli usikker. 

Samtidig vet vi om tilfeller hvor noe som ikke var vondt ment i utgangspunktet, har blitt eskalert og 

utnyttet av andre (bilder og film som eksempel). At 9 prosent av ungdommene svarte at de ikke vet 

om de har blitt mobbet eller ertet ved bruk av internett, er vanskelig å forklare. Det kan være et 

uttrykk for at det som skjedde eller skjer er vanskelig å definere. Mobil og internett gir rom for 

feiltolkninger, da noe som var ment som tøys, kan oppfattes alvorlig og få store konsekvenser for de 

involverte partene.  
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Mobbing og erting via mobiltelefon 

Sammenlignet med fremstillingen av mobbing og erting ved bruk av internett, var rapporteringen 

omvendt når det gjaldt mobiltelefon. Figur 11 (under) viser at det var flere foreldre enn ungdom som 

svarte, ved samtlige måletidspunkt, at ungdommen hadde blitt mobbet eller ertet ved bruk av 

mobiltelefon. Ved fjerde måletidspunkt i 10. trinn svarte 9 prosent av foreldrene at deres ungdom 

hadde blitt mobbet eller ertet av andre via mobiltelefon, mot 7 prosent av ungdommene.  

Figur 12, Ungdom og foreldre – Ungdom som har blitt mobbet eller ertet ved bruk av mobiltelefon 

 

(Ungdom, N= H09 – 8. trinn: 204, V10 – 8. trinn: 209, V11 – 9. trinn: 199, H11 – 10. trinn: 200) 

(Foreldre, N= H09 – 8. trinn: 276, V10 – 8. trinn: 261, V11 – 9. trinn: 207, H11 – 10. trinn: 237) 

Foreldre og ungdoms forståelse av hva som er mobbing eller erting kan være forskjellig, og samtidig 

viser Meremed-undersøkelsen at foreldre i større grad sjekket ungdommenes sms og mms enn det 

ungdommene var klar over (se punkt 3.4.5). Det kan tenkes at foreldrene har sett sms eller mms de 

har feiltolket til mobbing eller erting. Dersom det var tilfelle, og kontrollen hadde skjedd uten 

ungdommens kjennskap til det, kan det ha vært vanskelig å ta tak i det. 

Ved fjerde måletidspunkt høsten 2011 (10. trinn) svarte 3 prosent av ungdommene at de selv hadde 

mobbet eller ertet andre ved bruk av mobiltelefon. Blant foreldrene var det to prosent som svarte at 

deres ungdom hadde mobbet eller ertet andre ved bruk av mobiltelefon.  At dette skiller seg mye fra 

andelen som rapporterte at de hadde blitt mobbet eller ertet ved bruk av mobiltelefon, kan igjen 

komme av at det kan være få som mobber eller erter mange, eller at det ble begått av barn, 

ungdommer eller voksne som ikke var en del av utvalget.  

Ved alle målepunkt rapporterte både foreldrene og ungdommene usikkerhet omkring disse 

spørsmålene. Ved fjerde måletidspunkt var det slik at:  

 34 prosent av fedrene, og 27 prosent av mødrene, svarte at de ikke visste om deres ungdom 

hadde blitt ertet eller mobbet av andre ved bruk av mobiltelefon. 

 50 prosent av fedrene, og 36 prosent av mødrene, svarte at de ikke visste om deres ungdom 

hadde ertet eller mobbet andre ved bruk av mobiltelefon. 

 7 prosent av guttene, og 12 prosent av jentene, svarte at de ikke visste om de hadde blitt 

ertet eller mobbet av andre ved bruk av mobiltelefon. 

6,2% 
8,0% 

9,7% 9,3% 

2,9% 

6,7% 6,5% 7,0% 

Høsten 2009 - 8. trinn Våren 2010 - 8. trinn Våren 2011 - 9. trinn Høsten 2011 - 10. trinn

Foreldre Ungdom
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 5 prosent av guttene, og 7 prosent av jentene, svarte at de ikke visste om de hadde ertet 

eller mobbet andre ved bruk av mobiltelefon. 

Usikkerheten blant foreldre kan ses i sammenheng med den lave kontrollen foreldrene, og spesielt 

fedrene, utøvet i forhold til ungdommens bruk av mobiltelefon. Usikkerheten blant ungdommene 

kan ses i sammenheng med at kommunikasjon via digitale løsninger kan feiltolkes ved at de ikke 

nødvendigvis ser motparten, og således mister ansikt-til-ansikt relasjonen.  
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Vedlegg 1: Spørreskjema - Ungdom 
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Vedlegg 2: Spørreskjema - foreldre 
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Vedlegg 3: Tabeller fra ungdoms- og foreldreundersøkelsen 

Del 1: Utvalg 
 

Ungdomsundersøkelsen 

Tabell 1: Utvalg, ungdom – Kjønn 
Spørsmål til ungdommen: Hvem er du? 

 

Kjønn H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

Jente 51,7 % 52,4 % 53,0 % 52,2 % 52,3% 

Gutt 48,3 % 47,6 % 47,0 % 47,8 % 47,7% 

N= 205 210 200 201 816 

 

Foreldreundersøkelsen 

Tabell 2: Utvalg, foreldre – Kjønn 
Spørsmål til forelderen: Hvem er du? 

 

Kjønn H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

Kvinne 56,7% 57,6% 56,3% 58,6% 57,3% 

Mann 43,3% 42,4% 43,8% 41,4% 42,7% 

N= 277 262 208 237 984 

 
Tabell 3.1: Utvalg, foreldre – Alder 
Spørsmål til forelderen: Hvor gammel er du? 

 

Alder H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

31-40 år 27,5% 23,8% 17,5% 19,5% 22,5% 

41-50 år 65,9% 65,4% 68,0% 65,7% 66,2% 

51 år eller eldre 6,5% 10,8% 14,6% 14,8% 11,3% 

N= 276 260 206 236 978 

 
Tabell 3.2: Utvalg, foreldre, kjønnsforskjeller - Alder 
Spørsmål til forelderen: Hvor gammel er du? 

Alder 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

31-40 år 35,9% 16,7% 30,9% 14,4% 24,3% 8,8% 26,6% 9,3% 29,9% 12,6% 

41-50 år 60,9% 72,5% 63,1% 68,5% 64,3% 72,5% 64,0% 68,0% 63,0% 70,4% 

51 år eller eldre 3,2% 10,8% 6,0% 17,1% 11,3% 18,7% 9,4% 22,7% 7,2% 16,9% 

N= 156 120 149 111 115 91 139 97 559 419 

 
Tabell 4.1: Utvalg, foreldre – Utdanning 
Spørsmål til forelderen: Hva er din høyeste allmennutdanning? 

 

Utdanning H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

Folkeskole eller ungdomsskole/realskolenivå 7,2% 5,4% 2,4% 5,1% 5,2% 

Videregående skole/gymnasnivå 39,5% 43,5% 43,7% 41,1% 41,8% 

Universitetsnivå 53,3% 51,2% 53,9% 53,8% 53,0% 

N= 276 260 206 236 978 
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Tabell 4.2: Utvalg, foreldre, kjønnsforskjeller – Utdanning 
Spørsmål til forelderen: Hva er din høyeste allmennutdanning? 

Utdanning 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Folk. el. ungd./realskole 4,5% 10,9 % 3,3% 8,2 % ,9% 4,5 % 5,1% 5,1 % 3,6% 7,5 % 

Vgs/gymnasnivå 36,3% 43,7% 39,3% 49,1% 35,9% 53,9% 37,0% 46,9% 37,2% 48,1% 

universitetsnivå 59,2% 45,4% 57,3% 42,7% 63,2% 41,6% 58,0% 48,0% 59,3% 44,5% 

N= 157 119 150 110 117 89 138 98 562 416 

 
Tabell 5.1: Utvalg, foreldre – Ungdommens kjønn 
Spørsmål til forelderen: Hvilket kjønn har ungdommen din? 

 

Ungdommens kjønn H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

Jente 46,7% 48,8% 49,3% 49,8% 48,5% 

Gutt 53,3% 51,2% 50,7% 50,2% 51,5% 

N= 276 252 201 235 964 

 
Tabell 5.2: Utvalg, foreldre, Kjønnsforskjeller – Ungdommens kjønn 
Spørsmål til forelderen: Hvilket kjønn har ungdommen din? 

Ungdommens kjønn 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn TOTAL 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Jente 50,0% 42,5% 51,4% 45,4% 49,6% 48,8% 53,6% 44,3% 51,2% 45,0% 

Gutt 50,0% 57,5% 48,6% 54,6% 50,4% 51,2% 46,4% 55,7% 48,8% 55,0% 

N= 156 120 144 108 115 86 138 97 553 411 
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Del 2: Fritid og aktiviteter 

Kjennskap til ungdommens omgangskrets 

Tabell 6: Foreldre og ungdom – Vet hvem ungdommen er sammen med på fritida 
Spørsmål til forelderen: Vet du hvem ungdommen din er sammen med på fritida? 
Spørsmål til ungdommen: Vet foreldrene dine hvem du er sammen med på fritida? 

Vet hvem ungd. er 
sammen med 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 100,0% 96,0% 99,2% 96,6% 100,0% 96,9% 99,6% 96,4% 99,7% 96,5% 

Nei 0,0% 4,0% ,8% 3,4% 0,0% 3,1% ,4% 3,6% ,3% 3,5% 

N= 274 201 261 208 208 195 237 196 980 800 

 
Tabell 7.1: Foreldre og ungdom – Kjennskap til venners foreldre 
Spørsmål til forelderen: Kjenner du foreldrene til din ungdoms venner? 
Spørsmål til ungdommen: Er foreldrene dine kjent med dine venners foreldre? 

Kjennskap til 
venners foreldre 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 91,9% 87,9% 88,2% 90,8% 91,1% 87,8% 91,9% 89,8% 90,8% 89,1% 

Nei 7,7% 12,1% 11,8% 9,2% 8,9% 12,2% 8,1% 10,2% 9,1% 10,9% 

N= 272 198 255 206 203 188 234 196 964 788 

 
Tabell 7.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Kjennskap til venners foreldre 
Spørsmål til forelderen: Kjenner du foreldrene til din ungdoms venner? 

Kjennskap til 
venners foreldre 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 94,2% 89,0% 89,7% 86,4% 95,5% 85,7% 95,6% 86,7% 93,6% 87,1% 

Nei 5,2% 11,0% 10,3% 13,6% 4,5% 14,3% 4,4% 13,3% 6,2% 12,9% 

N= 154 118 145 110 112 91 136 98 547 417 

 
Tabell 7.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Kjennskap til venners foreldre 
Spørsmål til ungdommen: Er foreldrene dine kjent med dine venners foreldre? 

Kjennskap til 
venners foreldre 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 86,4% 89,5% 88,9% 92,9% 87,0% 88,6% 91,2% 88,3% 88,4% 89,9% 

Nei 13,6% 10,5% 11,1% 7,1% 13,0% 11,4% 8,8% 11,7% 11,6% 10,1% 

N= 103 95 108 98 100 88 102 94 413 375 

 

Tabell 8.1: Foreldre og ungdom – Sjekker det ungdommen forteller med venners foreldre 
Spørsmål til forelderen: Sjekker du noen gang innholdet i det ungdommen din forteller med venners foreldre? 
Spørsmål til ungdommen: Har dine foreldre noen gang snakket med dine venners foreldre om ting du forteller om deg og 
dine venner? 

Sjekker det ungd. 
forteller 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 67,4% 26,7% 73,3% 31,0% 77,8% 28,3% 78,0% 38,3% 73,7% 31,1% 

Nei 32,6% 73,3% 26,7% 69,0% 22,2% 71,7% 22,0% 61,7% 26,3% 68,9% 

N= 273 195 255 200 203 198 232 196 963 789 

 
Tabell 8.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Sjekker det ungdommen forteller med venners foreldre 
Spørsmål til forelderen: Sjekker du noen gang innholdet i det ungdommen din forteller med venners foreldre? 

Sjekker det ungd. 
forteller 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 80,1% 50,4% 82,1% 60,6% 88,8% 63,2% 86,1% 66,3% 83,9% 59,6% 

Nei 19,9% 49,6% 17,9% 39,4% 11,2% 36,8% 13,9% 33,7% 16,1% 40,4% 

N= 156 117 151 104 116 87 137 95 560 403 
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Tabell 8.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Sjekker det ungdommen forteller med venners foreldre 
Spørsmål til ungdommen: Har dine foreldre noen gang snakket med dine venners foreldre om ting du forteller om deg og 
dine venner? 

Sjekker det ungd. 
forteller 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 25,0% 28,4% 35,5% 25,8% 33,7% 22,3% 43,7% 32,3% 34,5% 27,2% 

Nei 75,0% 71,6% 64,5% 74,2% 66,3% 77,7% 56,3% 67,7% 65,5% 72,8% 

N= 100 95 107 93 104 94 103 93 414 375 

 

Tidsbruk på aktiviteter 

Tabell 9.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på internett 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på internett? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på internett? 

Tidsbruk: internett 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 19,4% 14,4% 19,2% 13,0% 8,3% 6,1% 8,1% 6,5% 14,3% 10,0% 

30-59 min 38,8% 22,3% 28,0% 21,7% 25,4% 16,8% 25,5% 13,4% 29,9% 18,6% 

1-1,5 timer 22,7% 20,8% 26,4% 19,3% 27,3% 17,3% 28,9% 17,9% 26,2% 18,8% 

1,5-2 timer 13,6% 20,3% 13,8% 14,0% 20,5% 19,8% 17,4% 18,4% 16,0% 18,1% 

2-3 timer 4,4% 12,4% 9,6% 17,9% 13,2% 19,8% 14,9% 23,4% 10,2% 18,3% 

3-4 timer ,7% 5,4% 2,7% 6,8% 3,4% 8,6% 3,8% 8,0% 2,6% 7,2% 

4 timer eller mer ,4% 4,5% ,4% 7,2% 2,0% 11,7% 1,3% 12,4% ,9% 8,9% 

N= 273 202 261 207 205 197 235 201 974 807 

 
Tabell 9.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på internett 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på internett? 

Tidsbruk: internett 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 20,6% 17,8% 23,3% 13,5% 8,6% 7,9% 8,0% 8,2% 15,8% 12,3% 

30-59 min 36,1% 42,4% 22,0% 36,0% 21,6% 30,3% 21,2% 31,6% 25,6% 35,6% 

1-1,5 timer 21,9% 23,7% 30,0% 21,6% 28,4% 25,8% 33,6% 22,4% 28,3% 23,3% 

1,5-2 timer 15,5% 11,0% 12,7% 15,3% 20,7% 20,2% 18,2% 16,3% 16,5% 15,4% 

2-3 timer 3,9% 5,1% 8,7% 10,8% 16,4% 9,0% 13,1% 17,3% 10,0% 10,3% 

3-4 timer 1,3% 0,0% 3,3% 1,8% 3,4% 3,4% 4,4% 3,1% 3,0% 1,9% 

4 timer eller mer ,6% 0,0% 0,0% ,9% ,9% 3,4% 1,5% 1,0% ,7% 1,2% 

N= 155 118 150 111 116 89 137 98 558 416 

 
Tabell 9.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på internett 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på internett? 

Tidsbruk: internett 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 15,2% 13,4% 13,8% 12,2% 4,9% 7,4% 3,8% 9,4% 9,5% 10,6% 

30-59 min 22,9% 21,6% 21,1% 22,4% 17,5% 16,0% 12,4% 14,6% 18,5% 18,7% 

1-1,5 timer 20,0% 21,6% 20,2% 18,4% 13,6% 21,3% 17,1% 18,8% 17,8% 20,0% 

1,5-2 timer 20,0% 20,6% 12,8% 15,3% 19,4% 20,2% 18,1% 18,8% 17,5% 18,7% 

2-3 timer 14,3% 10,3% 17,4% 18,4% 26,2% 12,8% 29,5% 16,7% 21,8% 14,5% 

3-4 timer 4,8% 6,2% 8,3% 5,1% 8,7% 8,5% 8,6% 7,3% 7,6% 6,8% 

4 timer eller mer 2,9% 6,2% 6,4% 8,2% 9,7% 13,8% 10,5% 14,6% 7,3% 10,6% 

N= 105 97 109 98 103 94 105 96 422 385 
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Tabell 10.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på mobiltelefon? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på mobiltelefon? 

Tidsbruk: 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 83,0% 50,3% 77,3% 51,2% 70,6% 51,0% 71,5% 50,7% 76,1% 50,8% 

30-59 min 11,8% 19,3% 13,8% 18,4% 21,6% 17,3% 19,6% 21,9% 16,3% 19,2% 

1-1,5 timer 1,8% 6,6% 5,0% 7,2% 5,4% 9,7% 6,0% 8,0% 4,4% 7,9% 

1,5-2 timer 1,1% 6,1% 1,2% 4,8% 2,0% 6,1% 1,3% 7,0% 1,3% 6,0% 

2-3 timer 1,1% 4,1% 1,5% 5,8% 0,0% 5,6% 1,3% 3,5% 1,0% 4,7% 

3-4 timer ,4% 2,0% 0,0% 3,4% ,5% 2,0% 0,0% 3,5% ,2% 2,7% 

4 timer eller mer ,7% 11,7% 1,2% 9,2% 0,0% 8,2% ,4% 5,5% ,6% 8,6% 

N= 271 197 260 207 204 196 235 201 970 801 

 
Tabell 10.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på mobiltelefon? 

Tidsbruk: 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 83,2% 82,8% 76,0% 79,1% 70,7% 70,5% 69,6% 74,2% 75,3% 77,1% 

30-59 min 11,0% 12,9% 12,0% 16,4% 20,7% 22,7% 20,3% 18,6% 15,6% 17,3% 

1-1,5 timer 1,3% 2,6% 6,7% 2,7% 4,3% 6,8% 7,2% 4,1% 4,8% 3,9% 

1,5-2 timer 1,9% 0,0% 2,0% 0,0% 3,4% 0,0% ,7% 2,1% 2,0% ,5% 

2-3 timer 1,3% ,9% 2,0% ,9% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 1,4% ,5% 

3-4 timer ,6% ,9% 0,0% ,9% ,9% 0,0% 0,0% 1,0% ,4% ,7% 

4 timer eller mer ,6% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 0,0% 

N= 155 116 150 110 116 88 138 97 559 411 

 
Tabell 10.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på mobiltelefon? 

Tidsbruk: 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 40,4% 61,3% 41,3% 62,2% 38,8% 64,5% 39,0% 63,5% 39,9% 62,9% 

30-59 min 22,1% 16,1% 18,3% 18,4% 20,4% 14,0% 25,7% 17,7% 21,6% 16,6% 

1-1,5 timer 7,7% 5,4% 8,3% 6,1% 10,7% 8,6% 8,6% 7,3% 8,8% 6,8% 

1,5-2 timer 8,7% 3,2% 5,5% 4,1% 7,8% 4,3% 8,6% 5,2% 7,6% 4,2% 

2-3 timer 5,8% 2,2% 9,2% 2,0% 6,8% 4,3% 4,8% 2,1% 6,7% 2,6% 

3-4 timer 2,9% 1,1% 5,5% 1,0% 2,9% 1,1% 5,7% 1,0% 4,3% 1,1% 

4 timer eller mer 12,5% 10,8% 11,9% 6,1% 12,6% 3,2% 7,6% 3,1% 11,2% 5,8% 

N= 104 93 109 98 103 93 105 96 421 380 

 

 

 

Tabell 11.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på spill 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på spill? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på spill? 

Tidsbruk: spill 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 55,3% 55,0% 54,8% 55,8% 50,0% 57,9% 56,5% 63,0% 54,3% 57,9% 

30-59 min 31,4% 22,5% 24,6% 12,5% 25,5% 10,7% 16,4% 8,5% 24,7% 13,5% 

1-1,5 timer 8,7% 9,0% 13,1% 10,6% 8,7% 9,1% 14,2% 9,0% 11,2% 9,4% 

1,5-2 timer 2,7% 5,0% 4,4% 7,7% 11,7% 4,6% 6,9% 4,5% 6,0% 5,5% 

2-3 timer 1,5% 5,0% 2,8% 4,8% 3,1% 10,2% 5,6% 7,0% 3,2% 6,7% 

3-4 timer ,4% 1,5% ,4% 5,8% 1,0% 2,0% 0,0% 5,0% ,4% 3,6% 

4 timer eller mer 0,0% 2,0% 0,0% 2,9% 0,0% 5,6% ,4% 3,0% ,1% 3,4% 

N= 264 200 252 208 196 197 232 200 944 805 
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Tabell 11.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på spill 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på spill? 

Tidsbruk: spill 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 58,2% 51,7% 58,3% 50,0% 49,5% 50,6% 57,7% 54,7% 56,3% 51,7% 

30-59 min 26,7% 37,3% 21,5% 28,7% 25,7% 25,3% 18,2% 13,7% 22,9% 27,0% 

1-1,5 timer 9,6% 7,6% 12,5% 13,9% 8,3% 9,2% 10,2% 20,0% 10,3% 12,5% 

1,5-2 timer 2,7% 2,5% 4,2% 4,6% 12,8% 10,3% 8,8% 4,2% 6,7% 5,1% 

2-3 timer 2,7% 0,0% 3,5% 1,9% 2,8% 3,4% 4,4% 7,4% 3,4% 2,9% 

3-4 timer 0,0% ,8% 0,0% ,9% ,9% 1,1% 0,0% 0,0% ,2% ,7% 

4 timer eller mer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,7% 0,0% ,2% 0,0% 

N= 146 118 144 108 109 87 137 95 536 408 

 
Tabell 11.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på spill 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på spill? 

Tidsbruk: spill 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 75,0% 33,3% 82,6% 26,3% 87,4% 25,5% 89,5% 33,7% 83,6% 29,7% 

30-59 min 17,3% 28,1% 8,3% 17,2% 10,7% 10,6% 5,7% 11,6% 10,5% 16,9% 

1-1,5 timer 4,8% 13,5% 3,7% 18,2% 1,0% 18,1% 2,9% 15,8% 3,1% 16,4% 

1,5-2 timer 1,9% 8,3% ,9% 15,2% 0,0% 9,6% 0,0% 9,5% ,7% 10,7% 

2-3 timer 1,0% 9,4% 2,8% 7,1% 1,0% 20,2% 1,0% 13,7% 1,4% 12,5% 

3-4 timer 0,0% 3,1% 0,0% 12,1% 0,0% 4,3% 1,0% 9,5% ,2% 7,3% 

4 timer eller mer 0,0% 4,2% 1,8% 4,0% 0,0% 11,7% 0,0% 6,3% ,5% 6,5% 

N= 104 96 109 99 103 94 105 95 421 384 

 

 

Tabell 12.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på tv-titting 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på tv-titting? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på tv-titting? 

Tidsbruk: tv-titting 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 5,9% 5,4% 8,1% 6,3% 7,0% 10,1% 10,8% 13,9% 7,9% 8,9% 

30-59 min 33,2% 20,6% 28,3% 21,7% 42,0% 18,2% 35,9% 19,4% 34,4% 20,0% 

1-1,5 timer 33,6% 29,4% 32,6% 29,5% 26,0% 21,2% 32,0% 20,4% 31,4% 25,2% 

1,5-2 timer 19,9% 23,0% 21,3% 18,4% 17,0% 21,2% 13,0% 20,9% 18,0% 20,9% 

2-3 timer 7,0% 12,7% 7,8% 13,0% 6,5% 15,2% 7,4% 16,9% 7,2% 14,4% 

3-4 timer ,4% 4,9% 1,6% 4,8% 1,0% 8,1% ,9% 4,5% ,9% 5,6% 

4 timer eller mer 0,0% 3,9% ,4% 6,3% ,5% 5,6% 0,0% 4,0% ,2% 4,9% 

N= 271 204 258 207 200 198 231 201 960 810 

 
Tabell 12.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på tv-titting 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på tv-titting? 

Tidsbruk: tv-titting 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 5,8% 6,0% 9,5% 6,3% 10,7% 2,3% 9,6% 12,6% 8,7% 6,8% 

30-59 min 35,1% 30,8% 27,2% 29,7% 41,1% 43,2% 39,0% 31,6% 35,2% 33,3% 

1-1,5 timer 27,3% 41,9% 29,9% 36,0% 24,1% 28,4% 27,9% 37,9% 27,5% 36,5% 

1,5-2 timer 24,0% 14,5% 25,9% 15,3% 16,1% 18,2% 13,2% 12,6% 20,2% 15,1% 

2-3 timer 7,8% 6,0% 5,4% 10,8% 7,1% 5,7% 9,6% 4,2% 7,5% 6,8% 

3-4 timer 0,0% ,9% 2,0% ,9% ,9% 1,1% ,7% 1,1% ,9% 1,0% 

4 timer eller mer 0,0% 0,0% 0,0% ,9% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 

N= 154 117 147 111 112 88 136 95 549 411 
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Tabell 12.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på tv-titting 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på tv-titting? 

Tidsbruk: tv-titting 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 3,8% 7,1% 5,6% 7,1% 7,7% 12,8% 10,5% 17,7% 6,9% 11,1% 

30-59 min 18,9% 22,4% 17,6% 26,3% 10,6% 26,6% 9,5% 30,2% 14,2% 26,4% 

1-1,5 timer 31,1% 27,6% 28,7% 30,3% 22,1% 20,2% 23,8% 16,7% 26,5% 23,8% 

1,5-2 timer 24,5% 21,4% 16,7% 20,2% 22,1% 20,2% 21,9% 19,8% 21,3% 20,4% 

2-3 timer 12,3% 13,3% 15,7% 10,1% 21,2% 8,5% 23,8% 9,4% 18,2% 10,3% 

3-4 timer 5,7% 4,1% 8,3% 1,0% 9,6% 6,4% 6,7% 2,1% 7,6% 3,4% 

4 timer eller mer 3,8% 4,1% 7,4% 5,1% 6,7% 4,3% 3,8% 4,2% 5,4% 4,4% 

N= 106 98 108 99 104 94 105 96 423 387 

 

 

Tabell 13.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på lekser 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på lekser? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på lekser? 

Tidsbruk: lekser 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 5,6% 5,5% 10,4% 18,0% 8,4% 16,3% 6,9% 13,6% 7,8% 13,4% 

30-59 min 35,2% 37,0% 35,4% 34,0% 38,4% 38,8% 36,9% 34,8% 36,3% 36,1% 

1-1,5 timer 39,3% 28,0% 35,0% 24,8% 34,0% 23,0% 36,1% 26,3% 36,2% 25,5% 

1,5-2 timer 15,9% 17,0% 14,2% 14,1% 13,8% 12,8% 16,7% 12,6% 15,2% 14,1% 

2-3 timer 3,0% 8,5% 5,0% 4,9% 3,4% 6,1% 3,0% 8,1% 3,6% 6,9% 

3-4 timer ,7% 2,0% 0,0% 3,9% 1,0% 1,0% ,4% 2,0% ,5% 2,3% 

4 timer eller mer ,4% 2,0% 0,0% ,5% 1,0% 2,0% 0,0% 2,5% ,3% 1,8% 

N= 270 200 260 206 203 196 233 198 966 800 

 
Tabell 13.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på lekser 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på lekser? 

Tidsbruk: lekser 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 5,2% 6,0% 12,7% 7,3% 7,9% 9,0% 7,3% 6,3% 8,3% 7,0% 

30-59 min 32,0% 39,3% 32,0% 40,0% 41,2% 34,8% 39,4% 33,3% 35,7% 37,1% 

1-1,5 timer 40,5% 37,6% 38,0% 30,9% 34,2% 33,7% 34,3% 38,5% 37,0% 35,2% 

1,5-2 timer 19,0% 12,0% 14,0% 14,5% 10,5% 18,0% 15,3% 18,8% 15,0% 15,5% 

2-3 timer 2,0% 4,3% 3,3% 7,3% 4,4% 2,2% 2,9% 3,1% 3,1% 4,4% 

3-4 timer ,7% ,9% 0,0% 0,0% ,9% 1,1% ,7% 0,0% ,5% ,5% 

4 timer eller mer ,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,9% 1,1% 0,0% 0,0% ,4% ,2% 

N= 153 117 150 110 114 89 137 96 554 412 

 
Tabell 13.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på lekser 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på lekser? 

Tidsbruk: lekser 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 2,9% 8,3% 13,9% 22,4% 8,7% 24,7% 5,8% 22,1% 7,9% 19,4% 

30-59 min 27,9% 46,9% 23,1% 45,9% 32,0% 46,2% 30,1% 40,0% 28,2% 44,8% 

1-1,5 timer 31,7% 24,0% 31,5% 17,3% 28,2% 17,2% 30,1% 22,1% 30,4% 20,2% 

1,5-2 timer 22,1% 11,5% 21,3% 6,1% 16,5% 8,6% 18,4% 6,3% 19,6% 8,1% 

2-3 timer 11,5% 5,2% 6,5% 3,1% 11,7% 0,0% 12,6% 3,2% 10,5% 2,9% 

3-4 timer 1,9% 2,1% 2,8% 5,1% 0,0% 2,2% 1,0% 3,2% 1,4% 3,1% 

4 timer eller mer 1,9% 2,1% ,9% 0,0% 2,9% 1,1% 1,9% 3,2% 1,9% 1,6% 

N= 104 96 108 98 103 93 103 95 418 382 
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Tabell 14.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på å være sammen med venner? 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på å være sammen med venner? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på å være sammen med venner? 

Tidsbruk: Sammen 
med venner 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 8,3% 2,5% 6,2% 2,9% 7,8% 5,6% 9,6% 4,5% 7,9% 3,9% 

30-59 min 21,8% 13,6% 21,2% 5,8% 21,6% 7,6% 26,6% 8,0% 22,7% 8,7% 

1-1,5 timer 32,7% 16,2% 30,8% 16,9% 27,9% 15,2% 32,8% 9,5% 31,2% 14,5% 

1,5-2 timer 22,9% 21,7% 25,0% 22,7% 23,0% 21,8% 17,9% 24,1% 22,3% 22,6% 

2-3 timer 10,2% 17,2% 14,2% 17,9% 13,7% 20,3% 9,2% 20,6% 11,8% 19,0% 

3-4 timer 3,0% 13,1% 1,9% 15,5% 2,5% 11,2% 2,6% 14,6% 2,5% 13,6% 

4 timer eller mer 1,1% 15,7% ,8% 18,4% 3,4% 18,3% 1,3% 18,6% 1,6% 17,7% 

N= 266 198 260 207 204 197 229 199 959 801 

 
Tabell 14.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på å være sammen med venner? 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på å være sammen med venner? 

Tidsbruk: Sammen 
med venner 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 7,3% 9,5% 6,0% 6,4% 6,9% 9,1% 8,3% 11,3% 7,1% 9,0% 

30-59 min 19,3% 25,0% 24,0% 17,3% 21,6% 21,6% 25,8% 27,8% 22,6% 22,9% 

1-1,5 timer 34,7% 30,2% 28,7% 33,6% 29,3% 26,1% 30,3% 36,1% 30,8% 31,6% 

1,5-2 timer 22,7% 23,3% 23,3% 27,3% 18,1% 29,5% 20,5% 14,4% 21,4% 23,6% 

2-3 timer 10,7% 9,5% 14,0% 14,5% 17,2% 9,1% 11,4% 6,2% 13,1% 10,0% 

3-4 timer 3,3% 2,6% 3,3% 0,0% 2,6% 2,3% 1,5% 4,1% 2,7% 2,2% 

4 timer eller mer 2,0% 0,0% ,7% ,9% 4,3% 2,3% 2,3% 0,0% 2,2% ,7% 

N= 150 116 150 110 116 88 132 97 548 411 

 
Tabell 14.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på å være sammen med venner? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på å være sammen med venner? 

Tidsbruk: Sammen 
med venner 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 3,9% 1,1% 2,8% 3,1% 7,7% 3,2% 2,9% 6,4% 4,3% 3,4% 

30-59 min 12,6% 14,7% 8,3% 3,1% 6,7% 8,6% 7,6% 8,5% 8,8% 8,7% 

1-1,5 timer 14,6% 17,9% 17,4% 16,3% 14,4% 16,1% 6,7% 12,8% 13,3% 15,8% 

1,5-2 timer 21,4% 22,1% 21,1% 24,5% 15,4% 29,0% 26,7% 21,3% 21,1% 24,2% 

2-3 timer 13,6% 21,1% 14,7% 21,4% 23,1% 17,2% 20,0% 21,3% 17,8% 20,3% 

3-4 timer 16,5% 9,5% 18,3% 12,2% 12,5% 9,7% 15,2% 13,8% 15,7% 11,3% 

4 timer eller mer 17,5% 13,7% 17,4% 19,4% 20,2% 16,1% 21,0% 16,0% 19,0% 16,3% 

N= 103 95 109 98 104 93 105 94 421 380 

 

 

Tabell 15.1: Ungdom og foreldre – tidsbruk pr dag på fritidsaktiviteter? 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på fritidsaktiviteter? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på fritidsaktiviteter? 

Tidsbruk: 
fritidsaktiviteter 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Under 30 min 7,0% 4,0% 9,9% 9,7% 12,2% 7,6% 13,1% 8,5% 10,4% 7,5% 

30-59 min 27,2% 12,0% 19,1% 3,4% 27,8% 11,2% 25,4% 10,5% 24,7% 9,2% 

1-1,5 timer 34,6% 25,0% 30,2% 15,9% 27,3% 15,2% 26,3% 18,5% 29,8% 18,7% 

1,5-2 timer 21,7% 30,0% 27,9% 32,4% 23,4% 34,5% 23,3% 28,5% 24,1% 31,3% 

2-3 timer 7,4% 17,0% 10,3% 21,7% 6,3% 21,3% 8,9% 20,0% 8,3% 20,0% 

3-4 timer ,7% 8,5% 1,5% 8,7% 2,4% 4,6% 1,7% 6,5% 1,5% 7,1% 

4 timer eller mer 1,5% 3,5% 1,1% 8,2% ,5% 5,6% 1,3% 7,5% 1,1% 6,2% 

N= 272 200 262 207 205 197 236 200 975 804 
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Tabell 15.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på fritidsaktiviteter? 
Spørsmål til forelderen: Hvor mye tid bruker ungdommen din vanligvis pr dag på fritidsaktiviteter? 

Tidsbruk: 
fritidsaktiviteter 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Under 30 min 7,7% 6,0% 7,9% 12,6% 10,3% 14,6% 11,6% 15,3% 9,3% 11,8% 

30-59 min 23,9% 31,6% 19,2% 18,9% 26,7% 29,2% 23,9% 27,6% 23,2% 26,7% 

1-1,5 timer 32,9% 36,8% 30,5% 29,7% 29,3% 24,7% 27,5% 24,5% 30,2% 29,4% 

1,5-2 timer 25,2% 17,1% 29,8% 25,2% 24,1% 22,5% 23,9% 22,4% 25,9% 21,7% 

2-3 timer 8,4% 6,0% 9,9% 10,8% 6,9% 5,6% 10,1% 7,1% 8,9% 7,5% 

3-4 timer ,6% ,9% 2,0% ,9% 1,7% 3,4% 1,4% 2,0% 1,4% 1,7% 

4 timer eller mer 1,3% 1,7% ,7% 1,8% ,9% 0,0% 1,4% 1,0% 1,1% 1,2% 

N= 155 117 151 111 116 89 138 98 560 415 

 
Tabell 15.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – tidsbruk pr dag på fritidsaktiviteter? 
Spørsmål til ungdommen: Hvor mye tid bruker du vanligvis pr dag på fritidsaktiviteter? 

Tidsbruk: 
fritidsaktiviteter 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Under 30 min 4,9% 3,1% 11,0% 8,2% 7,7% 7,5% 9,5% 7,4% 8,3% 6,5% 

30-59 min 11,7% 12,4% 2,8% 4,1% 10,6% 11,8% 8,6% 12,6% 8,3% 10,2% 

1-1,5 timer 23,3% 26,8% 14,7% 17,3% 8,7% 22,6% 15,2% 22,1% 15,4% 22,2% 

1,5-2 timer 28,2% 32,0% 33,0% 31,6% 37,5% 31,2% 25,7% 31,6% 31,1% 31,6% 

2-3 timer 18,4% 15,5% 22,0% 21,4% 22,1% 20,4% 23,8% 15,8% 21,6% 18,3% 

3-4 timer 9,7% 7,2% 8,3% 9,2% 4,8% 4,3% 7,6% 5,3% 7,6% 6,5% 

4 timer eller mer 3,9% 3,1% 8,3% 8,2% 8,7% 2,2% 9,5% 5,3% 7,6% 4,7% 

N= 103 97 109 98 104 93 105 95 421 383 
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Del 3: Resultater Rusbruk 
 

Foreldres kunnskap om ungdommens bruk av alkohol 

Tabell 16.1: Foreldre og ungdom – Kunnskap om bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om din ungdoms bruk av alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om din bruk av alkohol? 

Kunnskap om bruk 
av alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 65,6% 74,5% 57,3% 66,5% 54,4% 53,3% 46,8% 49,0% 56,4% 60,9% 

Nok 29,6% 15,0% 36,5% 23,6% 35,0% 27,2% 42,5% 29,3% 35,7% 23,7% 

Litt 4,1% 6,5% 4,6% 6,9% 8,7% 10,3% 9,4% 12,6% 6,5% 9,0% 

For lite ,7% 4,0% 1,5% 3,0% 1,9% 9,2% 1,3% 9,1% 1,3% 6,3% 

N= 270 200 260 203 206 195 233 198 969 796 

 

Tabell 16.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Kunnskap om bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om din ungdoms bruk av alkohol? 

Kunnskap om bruk 
av alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 75,5% 52,2% 67,1% 44,1% 67,0% 38,5% 47,4% 45,9% 64,6% 45,5% 

Nok 20,0% 42,6% 26,8% 49,5% 25,2% 47,3% 41,5% 43,9% 28,2% 45,8% 

Litt 3,9% 4,3% 4,0% 5,4% 7,8% 9,9% 10,4% 8,2% 6,3% 6,7% 

For lite ,6% ,9% 2,0% ,9% 0,0% 4,4% ,7% 2,0% ,9% 1,9% 

N= 155 115 149 111 115 91 135 98 554 415 

 
Tabell 16.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Kunnskap om bruk av alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om din bruk av alkohol? 

Kunnskap om bruk 
av alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 76,2% 72,7% 66,4% 66,7% 55,8% 50,5% 56,7% 40,4% 63,7% 57,9% 

Nok 14,9% 15,2% 22,4% 25,0% 21,2% 34,1% 25,0% 34,0% 20,9% 26,8% 

Litt 6,9% 6,1% 8,4% 5,2% 12,5% 7,7% 9,6% 16,0% 9,4% 8,7% 

For lite 2,0% 6,1% 2,8% 3,1% 10,6% 7,7% 8,7% 9,6% 6,0% 6,6% 

N= 101 99 107 96 104 91 104 94 416 380 

 

Tabell 17.1: Foreldre og ungdom – Trygg bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om trygg bruk av alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om trygg bruk av alkohol? 

Trygg bruk av 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 55,6% 77,3% 48,5% 72,2% 46,9% 61,7% 49,6% 62,3% 50,4% 68,5% 

Nok 36,8% 18,2% 45,4% 24,9% 48,3% 30,6% 43,6% 31,2% 43,1% 26,2% 

Litt 5,4% 3,4% 5,8% 1,5% 4,8% 5,1% 6,0% 5,5% 5,5% 3,9% 

For lite 2,2% 1,0% ,4% 1,5% 0,0% 2,6% ,9% 1,0% ,9% 1,5% 

N= 277 203 260 205 207 196 234 199 978 803 

 

Tabell 17.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Trygg bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om trygg bruk av alkohol? 

Trygg bruk av 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 64,3% 44,2% 55,3% 39,1% 56,0% 35,2% 51,8% 46,4% 57,1% 41,4% 

Nok 29,3% 46,7% 40,0% 52,7% 39,7% 59,3% 41,6% 46,4% 37,3% 51,0% 

Litt 4,5% 6,7% 4,0% 8,2% 4,3% 5,5% 5,8% 6,2% 4,6% 6,7% 

For lite 1,9% 2,5% ,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,7% 1,0% ,9% 1,0% 

N= 157 120 150 110 116 91 137 97 560 418 
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Tabell 17.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Trygg bruk av alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om trygg bruk av alkohol? 

Trygg bruk av 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 81,0% 73,5% 79,6% 63,9% 69,2% 53,3% 71,2% 52,6% 75,3% 61,0% 

Nok 15,2% 21,4% 16,7% 34,0% 21,2% 41,3% 24,0% 38,9% 19,2% 33,8% 

Litt 1,9% 5,1% 1,9% 1,0% 6,7% 3,3% 4,8% 6,3% 3,8% 3,9% 

For lite 1,9% 0,0% 1,9% 1,0% 2,9% 2,2% 0,0% 2,1% 1,7% 1,3% 

N= 105 98 108 97 104 92 104 95 421 382 

 

Tabell 18.1: Foreldre og ungdom – Skadevirkninger ved bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du snakket med ungdommen din om skadevirkninger ved bruk av alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine snakket med deg om skadevirkninger ved bruk av alkohol? 

Skadevirkninger, 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 43,0% 51,5% 45,6% 48,3% 44,7% 44,5% 50,8% 44,0% 45,9% 47,1% 

Nok 35,0% 30,9% 37,5% 31,6% 43,3% 32,5% 40,3% 39,0% 38,7% 33,5% 

Litt 18,1% 13,7% 16,5% 17,2% 10,6% 15,5% 8,5% 13,0% 13,7% 14,9% 

For lite 4,0% 3,9% ,4% 2,9% 1,4% 7,5% ,4% 4,0% 1,6% 4,6% 

N= 277 204 261 209 208 200 236 200 982 813 

 

Tabell 18.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Skadevirkninger ved bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du snakket med ungdommen din om skadevirkninger ved bruk av alkohol? 

Skadevirkninger, 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 51,6% 31,7% 53,6% 34,5% 57,3% 28,6% 56,1% 43,3% 54,4% 34,4% 

Nok 28,7% 43,3% 30,5% 47,3% 34,2% 54,9% 36,0% 46,4% 32,1% 47,6% 

Litt 17,2% 19,2% 15,9% 17,3% 8,5% 13,2% 7,9% 9,3% 12,8% 15,1% 

For lite 2,5% 5,8% 0,0% ,9% 0,0% 3,3% 0,0% 1,0% ,7% 2,9% 

N= 157 120 151 110 117 91 139 97 564 418 

 
Tabell 18.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Skadevirkninger ved bruk av alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine snakket med deg om skadevirkninger ved bruk av alkohol? 

Skadevirkninger, 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 50,9% 52,0% 51,4% 45,0% 46,2% 42,6% 52,9% 34,4% 50,4% 43,6% 

Nok 33,0% 28,6% 27,5% 36,0% 31,1% 34,0% 32,7% 45,8% 31,1% 36,1% 

Litt 11,3% 16,3% 19,3% 15,0% 16,0% 14,9% 8,7% 17,7% 13,9% 16,0% 

For lite 4,7% 3,1% 1,8% 4,0% 6,6% 8,5% 5,8% 2,1% 4,7% 4,4% 

N= 106 98 109 100 106 94 104 96 425 388 

 

 

Regler og handlinger i forhold til bruk av alkohol 

Tabell 19.1: Foreldre og ungdom – Har regler for bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har dere regler for bruk av alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Har dere hjemme regler for bruk av alkohol? 

Regler for bruk av 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 96,4% 91,1% 95,8% 86,9% 96,6% 86,7% 95,7% 88,5% 96,1% 88,3% 

Nei 3,6% 8,9% 4,2% 13,1% 3,4% 13,3% 4,3% 11,5% 3,9% 11,7% 

N= 277 203 262 206 207 196 233 200 979 805 
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Tabell 19.2: Ungdom, kjønnsforskjeller – Har regler for bruk av alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har dere hjemme regler for bruk av alkohol? 

Regler for bruk av 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 91,3% 90,9% 87,0% 86,7% 87,5% 85,9% 90,5% 86,3% 89,1% 87,5% 

Nei 8,7% 9,1% 13,0% 13,3% 12,5% 14,1% 9,5% 13,7% 10,9% 12,5% 

N= 104 99 108 98 104 92 105 95 421 384 

 

 

Foreldre og ungdoms holdninger til bruk av alkohol 

Tabell 20.1: Foreldre og ungdom – Greit å sende med alkohol på fest 
Spørsmål til forelderen: Synes du det er greit å sende med ungdommen din alkohol på fest? 
Spørsmål til ungdommen: Synes du det ville vært greit om foreldrene dine sendte med deg alkohol på fest? 

Greit å sende med 
alkohol på fest 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja ,7% 12,0% 2,7% 20,9% 3,4% 32,0% 1,3% 37,4% 2,0% 25,3% 

Nei 99,3% 88,0% 97,3% 78,6% 96,6% 68,0% 98,7% 62,6% 98,0% 74,6% 

N= 274 200 256 201 205 194 231 187 966 782 

 
Tabell 20.2: Ungdom, kjønnsforskjeller – Greit å sende med alkohol på fest 
Spørsmål til ungdommen: Synes du det ville vært greit om foreldrene dine sendte med deg alkohol på fest? 

Greit å sende med 
alkohol på fest 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 6,7% 17,9% 13,8% 29,3% 28,6% 36,0% 25,8% 50,0% 18,5% 33,1% 

Nei 93,3% 82,1% 85,3% 70,7% 71,4% 64,0% 74,2% 50,0% 81,3% 66,9% 

N= 105 95 109 92 105 89 97 90 416 366 

 

 

Tabell 21.1: Foreldre og ungdom – Gammel nok til å drikke alkohol, når 
Spørsmål til forelderen: når er ungdommen din gammel nok til å drikke alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Når synes du at du er gammel nok til å drikke alkohol? 

Gammel nok til å 
drikke alkohol, når 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

18 år og eldre 89,1% 58,0% 90,0% 45,5% 88,8% 37,0% 94,0% 32,5% 90,5% 43,4% 

17 år 2,9% 15,1% 3,1% 16,7% 5,3% 9,5% 1,3% 14,5% 3,1% 14,0% 

16 år 6,9% 16,1% 6,2% 17,7% 4,9% 25,5% 3,4% 28,0% 5,4% 21,7% 

15 år ,4% 9,3% ,8% 15,3% ,5% 23,5% ,4% 22,5% ,5% 17,6% 

14 år 0,0% 1,0% 0,0% 3,8% ,5% 4,0% 0,0% 1,0% ,1% 2,5% 

13 år eller yngre ,7% ,5% 0,0% 1,0% 0,0% ,5% 0,0% 1,5% ,2% ,9% 

N= 275 205 260 209 206 200 235 200 976 814 

 

Tabell 21.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Gammel nok til å drikke alkohol, når 
Spørsmål til forelderen: når er ungdommen din gammel nok til å drikke alkohol? 

Gammel nok til å 
drikke alkohol, når 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

18 år og eldre 93,6% 83,2% 94,7% 83,5% 95,7% 80,0% 94,9% 92,8% 94,7% 84,8% 

17 år 1,9% 4,2% 2,0% 4,6% 2,6% 8,9% ,7% 2,1% 1,8% 4,8% 

16 år 3,8% 10,9% 2,6% 11,0% ,9% 10,0% 2,9% 4,1% 2,7% 9,2% 

15 år 0,0% ,8% ,7% ,9% ,9% 0,0% ,7% 0,0% ,5% ,5% 

14 år 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% ,2% 

13 år eller yngre ,6% ,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,2% ,2% 

N= 156 119 151 109 116 90 138 97 561 415 
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Tabell 21.3: Ungdom, kjønnsforskjeller - Gammel nok til å drikke alkohol, når 
Spørsmål til ungdommen: Når synes du at du er gammel nok til å drikke alkohol? 

Gammel nok til å 
drikke alkohol, når 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

18 år og eldre 66,0% 49,5% 52,7% 37,4% 42,5% 30,9% 34,6% 30,2% 49,1% 37,1% 

17 år 14,2% 16,2% 16,4% 17,2% 13,2% 5,3% 20,2% 8,3% 16,0% 11,9% 

16 år 12,3% 20,2% 13,6% 22,2% 17,0% 35,1% 23,1% 33,3% 16,4% 27,6% 

15 år 6,6% 12,1% 11,8% 19,2% 21,7% 25,5% 20,2% 25,0% 15,0% 20,4% 

14 år 0,0% 2,0% 4,5% 3,0% 4,7% 3,2% 1,0% 1,0% 2,6% 2,3% 

13 år eller yngre ,9% 0,0% ,9% 1,0% ,9% 0,0% 1,0% 2,1% ,9% ,8% 

N= 106 99 110 99 106 94 104 96 426 388 

 

 

Tabell 24.1: Foreldre og ungdom – Ville gitt alkohol hvis spurt 
Spørsmål til forelderen: Ville du gitt alkohol hvis ungdommen din hadde spurt? 
Spørsmål til ungdommen: Ville foreldrene gitt deg alkohol hvis du hadde spurt? 

Noen gang fått 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 1,8% 2,9% ,8% 4,8% 2,4% 5,6% 2,6% 7,2% 1,8% 5,1% 

Nei 98,2% 97,1% 99,2% 95,2% 97,6% 93,9% 97,4% 92,8% 98,2% 94,8% 

Vet ikke - 0,0% - 0,0% - ,5% - 0,0% - ,1% 

N= 275 204 261 207 206 198 235 194 977 803 

 
Tabell 24.2: Ungdom, kjønnsforskjeller – Ville gitt alkohol hvis spurt 
Spørsmål til ungdommen: Ville foreldrene gitt deg alkohol hvis du hadde spurt? 

Regler for bruk av 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 1,0% 5,1% 4,6% 5,1% 7,6% 3,2% 5,0% 9,7% 4,5% 5,7% 

Nei 99,0% 94,9% 95,4% 94,9% 92,4% 95,7% 95,0% 90,3% 95,5% 94,0% 

Vet ikke 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 

N= 105 99 109 98 105 93 101 93 420 383 

 

 

Tabell 25: Foreldre og ungdom – Hvordan ville foreldrene reagert om ungdommen kom hjem beruset 
Spørsmål til forelderen: Tenk deg at din ungdom kom hjem beruset. Hvordan ville du reagert? 
Spørsmål til ungdommen: Tenk deg at du kom hjem beruset. Hvordan ville foreldrene dine reagert? 

Reaksjon om ungdommen 
kom hjem beruset 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ville mislikt det 99,3% 97,5% 98,8% 96,7% 98,6% 94,4% 100% 93,0% 99,2% 95,4% 

Ville ikke brydd seg særlig 0,0% 2,0% ,4% 1,4% ,5% 5,1% 0,0% 5,0% ,2% 3,3% 

Ville syntes det var i orden ,7% ,5% ,8% 1,9% 1,0% ,5% 0,0% 2,0% ,6% 1,2% 

N= 272 204 259 209 208 198 236 199 975 810 

 

Tabell 26.1: Foreldre og ungdom – Noen gang fått alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har du noen gang gitt mer enn en smak alkohol til din ungdom? 
Spørsmål til ungdommen: Har du noen gang fått mer enn en smak alkohol av dine foreldre? 

Noen gang fått 
alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 0,0% 9,2% ,8% 11,9% 0,0% 13,5% 2,1% 12,7% ,7% 11,8% 

Nei 100,0% 90,8% 99,2% 88,1% 100,0% 86,5% 97,9% 87,3% 99,3% 88,2% 

N= 275 196 262 201 208 192 237 197 982 786 
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Tabell 26.2: Ungdom, kjønnsforskjeller – Noen gang fått alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har du noen gang fått mer enn en smak alkohol av dine foreldre? 

Regler for bruk av 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 8,7% 9,7% 8,5% 15,8% 13,6% 13,5% 8,7% 17,2% 9,9% 14,1% 

Nei 91,3% 90,3% 91,5% 84,2% 86,4% 86,5% 91,3% 82,8% 90,1% 85,9% 

N= 103 93 106 95 103 89 104 93 416 370 

 

 

Drukket alkohol 

Tabell 27.1: Foreldre og ungdom – Drukket alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har din ungdom drukket alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Har du drukket alkohol? 

Drukket alkohol 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 5,4% 26,0% 11,6% 34,0% 10,2% 45,2% 22,9% 56,1% 12,3% 40,2% 

Nei 91,0% 74,0% 80,7% 66,0% 78,6% 54,3% 61,4% 43,9% 78,5% 59,7% 

Vet ikke 3,6% - 7,7% - 11,2% ,5% 15,7% - 9,2% ,1% 

N= 277 204 259 200 206 199 236 198 978 801 

 

Tabell 27.2: Ungdom, kjønnsforskjeller – Drukket alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har du drukket alkohol? 

Drukket alkohol 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 17,1% 35,4% 21,9% 47,4% 36,2% 55,3% 48,1% 64,9% 30,8% 50,5% 

Nei 82,9% 64,6% 78,1% 52,6% 62,9% 44,7% 51,9% 35,1% 69,0% 49,5% 

Vet ikke - - - - 1,0% - - - ,2% - 

N= 105 99 105 95 105 94 104 94 419 382 

 
Tabell 27.3: Foreldre, kjønnsforskjeller – Drukket alkohol 
Spørsmål til forelderen: Har din ungdom drukket alkohol? 

Drukket alkohol 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 3,8% 7,5% 10,0% 13,8% 10,4% 9,9% 22,5% 23,5% 11,4% 13,4% 

Nei 93,0% 88,3% 84,0% 76,1% 81,7% 74,7% 62,3% 60,2% 80,7% 75,6% 

Vet ikke 3,2% 4,2% 6,0% 10,1% 7,8% 15,4% 15,2% 16,3% 7,9% 11,0% 

N= 157 120 150 109 115 91 138 98 560 418 

 

 

Foreldrenes betydning for ungdommens bruk av alkohol 

Tabell 28.1: Foreldre og ungdom – Foreldres betydning for ungdommens bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Tror du det du sier og gjør har betydning for din ungdoms bruk av alkohol? 
Spørsmål til ungdommen: Har det betydning for deg hva dine foreldre sier og gjør i forhold til din bruk av alkohol? 

Betydning for bruk 
av alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

I stor grad 74,5% 81,7% 72,4% 68,4% 64,3% 55,8% 68,6% 49,7% 70,3% 64,0% 

I noen grad 24,1% 8,9% 26,4% 21,4% 33,8% 33,2% 30,5% 38,2% 28,3% 25,3% 

I liten grad 1,5% 4,0% ,8% 4,9% 1,4% 9,5% ,8% 9,5% 1,1% 6,9% 

Ingen betydning 0,0% 5,4% ,4% 5,3% ,5% 1,5% 0,0% 2,5% ,2% 3,7% 

N= 274 202 261 206 207 199 236 199 978 806 
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Tabell 28.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Foreldres betydning for ungdommens bruk av alkohol 
Spørsmål til forelderen: Tror du det du sier og gjør har betydning for din ungdoms bruk av alkohol? 

Betydning for bruk 
av alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

I stor grad 75,5% 73,1% 72,8% 71,8% 70,7% 56,0% 72,5% 63,3% 73,0% 66,7% 

I noen grad 23,9% 24,4% 25,8% 27,3% 26,7% 42,9% 27,5% 34,7% 25,9% 31,6% 

I liten grad ,6% 2,5% ,7% ,9% 2,6% 0,0% 0,0% 2,0% ,9% 1,4% 

Ingen betydning 0,0% 0,0% ,7% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% ,2% ,2% 

N= 155 119 151 110 116 91 138 98 560 418 

 
Tabell 28.3: Ungdom, kjønnsforskjeller - Foreldres betydning for ungdommens bruk av alkohol 
Spørsmål til ungdommen: Har det betydning for deg hva dine foreldre sier og gjør i forhold til din bruk av alkohol? 

Betydning for bruk 
av alkohol 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

I stor grad 86,4% 76,8% 71,0% 65,7% 59,0% 52,1% 59,2% 39,6% 68,9% 58,8% 

I noen grad 6,8% 11,1% 21,5% 21,2% 31,4% 35,1% 32,0% 44,8% 23,0% 27,8% 

I liten grad 2,9% 5,1% 3,7% 6,1% 8,6% 10,6% 7,8% 11,5% 5,7% 8,2% 

Ingen betydning 3,9% 7,1% 3,7% 7,1% 1,0% 2,1% 1,0% 4,2% 2,4% 5,2% 

N= 103 99 107 99 105 94 103 96 418 388 
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Del 4: Resultater Mediebruk 
 

Tilgang på PC 

Tabell 29.1: Foreldre og ungdom – Egen PC 
Spørsmål til forelderen: Har din ungdom egen PC? 
Spørsmål til ungdommen: Har du din egen PC? 

Egen PC 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 47,8% 55,7% 59,9% 65,1% 69,4% 74,7% 79,2% 80,8% 63,3% 68,9% 

Nei 52,2% 44,3% 40,1% 34,9% 30,6% 25,3% 20,8% 19,2% 36,7% 31,1% 

N= 270 203 257 209 206 198 236 198 969 808 

 
Tabell 29.2: Ungdom, kjønnsforskjeller – Egen PC 
Spørsmål til ungdommen: Har du din egen PC? 

Egen PC 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 57,1% 54,1% 66,1% 64,0% 80,8% 68,1% 83,5% 77,9% 71,7% 65,9% 

Nei 42,9% 45,9% 33,9% 36,0% 19,2% 31,9% 16,5% 22,1% 28,3% 34,1% 

N= 105 98 109 100 104 94 103 95 421 387 

 
Tabell 30: Foreldre og ungdom – Tilgang på PC i heimen 
Spørsmål til forelderen: Hvis nei, er det tilgang på PC i heimen? 
Spørsmål til ungdommen: Hvis nei, har du tilgang på PC i heimen? 

Tilgang på PC i 
heimen 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 98,0% 96,9% 100,0% 99,2% 97,5% 98,0% 97,0% 98,8% 98,3% 98,1% 

Nei 2,0% 3,1% 0,0% ,8% 2,5% 2,0% 3,0% 1,2% 1,7% 1,9% 

N= 149 159 124 131 80 101 66 85 419 476 

 

Foreldrenes kunnskap om ungdommens bruk av internett 

Tabell 31: Foreldre og ungdom – Bruker internett i hovedsak 
Spørsmål til forelderen: Når ungdommen din bruker internett hjemme, bruker han/hun det i hovedsak 
Spørsmål til ungdommen: Når du bruker internett hjemme, bruker du det i hovedsak 

Bruker internett i 
hovedsak 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Alene 84,8% 97,0% 83,7% 98,6% 83,3% 99,0% 86,8% 99,0% 84,7% 98,4% 

Med foreldre 15,2% 3,0% 16,3% 1,4% 16,7% 1,0% 13,2% 1,0% 15,3% 1,6% 

N= 270 202 257 209 204 197 234 199 965 807 

 
Tabell 32: Ungdom – Negative opplevelser, internett 
Spørsmål til ungdommen: Har du hatt negative opplevelser ved bruk av internett? 

Neg. opplevelser, 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 26,7% 14,1% 30,9% 14,0% 36,8% 18,1% 39,0% 20,8% 33,3% 16,7% 

Nei 60,0% 74,7% 55,5% 73,0% 53,8% 72,3% 52,4% 72,9% 55,4% 73,3% 

Vet ikke 13,3% 11,1% 13,6% 13,0% 9,4% 9,6% 8,6% 6,3% 11,3% 10,0% 

N= 105 99 110 100 106 94 105 96 426 389 
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Tabell 33.1: Foreldre og ungdom – Kunnskap om bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om din ungdoms bruk av internett? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om din bruk av internett? 

Kunnskap om bruk 
av Internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 15,6% 19,6% 13,8% 16,2% 9,1% 13,1% 8,6% 14,4% 11,8% 15,8% 

Nok 35,1% 46,6% 38,7% 56,2% 39,9% 49,7% 38,6% 46,3% 38,1% 49,8% 

Litt 38,0% 32,4% 39,1% 25,2% 37,5% 30,7% 40,8% 30,3% 38,9% 29,6% 

For lite 11,2% 1,5% 8,4% 2,4% 13,5% 6,5% 12,0% 9,0% 11,3% 4,8% 

N= 276 204 261 210 208 199 233 201 978 814 

 

Tabell 33.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Kunnskap om bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om din ungdoms bruk av internett? 

Kunnskap om bruk 
av Internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 17,3% 13,3% 15,9% 10,9% 9,4% 8,8% 8,1% 9,3% 12,7 % 10,6 % 

Nok 32,7% 38,3% 33,1% 46,4% 36,8% 44,0% 35,3% 43,3% 34,5 % 43,0 % 

Litt 37,2% 39,2% 40,4% 37,3% 39,3% 35,2% 44,1% 36,1% 40,3 % 36,9 % 

For lite 12,8% 9,2% 10,6% 5,5% 14,5% 12,1% 12,5% 11,3% 12,6 % 9,5 % 

N= 156 120 151 110 117 91 136 97 560 418 

 
Tabell 33.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Kunnskap om bruk av internett 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om din bruk av internett? 

Kunnskap om bruk 
av Internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 16,0% 23,5% 18,2% 14,0% 18,1% 7,4% 21,0% 7,3% 18,3% 13,1% 

Nok 46,2% 46,9% 57,3% 55,0% 45,7% 54,3% 41,0% 52,1% 47,7% 52,1% 

Litt 36,8% 27,6% 23,6% 27,0% 29,5% 31,9% 28,6% 32,3% 29,6% 29,6% 

For lite ,9% 2,0% ,9% 4,0% 6,7% 6,4% 9,5% 8,3% 4,5% 5,2% 

N= 106 98 110 100 105 94 105 96 426 388 

 

 

Tabell 34.1: Foreldre og ungdom – Trygg bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om trygg bruk av internett? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om trygg bruk av internett? 

Trygg bruk av 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 18,4% 48,0% 18,8% 41,6% 16,8% 45,2% 15,7% 41,0% 17,4% 44,0% 

Nok 37,2% 41,7% 41,8% 46,9% 45,7% 42,2% 47,7% 43,0% 43,1% 43,5% 

Litt 31,0% 9,8% 29,1% 8,1% 29,3% 10,1% 26,0% 12,5% 38,9% 10,1% 

For lite 13,4% ,5% 10,3% 3,3% 8,2% 2,5% 10,6% 3,5% 11,3% 2,5% 

N= 277 204 261 209 208 199 235 200 981 812 

 

Tabell 34.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Trygg bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om trygg bruk av internett? 

Trygg bruk av 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 15,9% 21,7% 17,9% 20,0% 17,9% 15,4% 14,5% 17,5% 16,6 % 18,6 % 

Nok 38,2% 35,8% 43,0% 40,0% 41,0% 51,6% 44,2% 52,6% 41,6 % 45,0 % 

Litt 31,8% 30,0% 27,2% 31,8% 31,6% 26,4% 29,0% 21,6% 29,9 % 27,5 % 

For lite 14,0% 12,5% 11,9% 8,2% 9,4% 6,6% 12,3% 8,2% 11,9 % 8,9 % 

N= 157 120 151 110 117 91 138 97 563 418 
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Tabell 34.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Trygg bruk av internett 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om trygg bruk av internett? 

Trygg bruk av 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 51,9% 43,9% 48,2% 34,3% 56,2% 33,0% 51,0% 30,2% 51,8% 35,4% 

Nok 37,7% 45,9% 39,1% 55,6% 31,4% 54,3% 38,5% 47,9% 36,7% 50,9% 

Litt 10,4% 9,2% 9,1% 7,1% 9,5% 10,6% 8,7% 16,7% 9,4% 10,9% 

For lite 0,0% 1,0% 3,6% 3,0% 2,9% 2,1% 1,9% 5,2% 2,1% 2,8% 

N= 106 98 110 99 105 94 104 96 425 387 

 

 

Tabell 35.1: Foreldre og ungdom – Skadevirkninger ved bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har du snakket med ungdommen din om skadevirkninger ved bruk av internett? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine snakket med deg om skadevirkninger ved bruk av internett? 

Skadevirkninger, 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 32,2% 27,0% 33,6% 28,6% 38,0% 21,6% 31,6% 22,0% 33,9% 24,8% 

Nok 37,0% 28,9% 39,3% 39,0% 39,4% 35,7% 43,9% 36,0% 39,9% 34,9% 

Litt 28,3% 34,8% 25,2% 26,7% 20,2% 32,7% 22,8% 32,0% 38,9% 31,5% 

For lite 2,5% 9,3% 1,5% 5,7% 2,4% 10,1% 1,7% 10,0% 11,3% 8,7% 

N= 276 204 262 210 208 199 237 200 983 813 

 

Tabell 35.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Skadevirkninger ved bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har du snakket med ungdommen din om skadevirkninger ved bruk av internett? 

Skadevirkninger, 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 39,7% 22,5% 45,7% 17,1% 47,0% 26,4% 38,1% 22,4% 42,6 % 22,1 % 

Nok 30,1% 45,8% 33,1% 47,7% 30,8% 50,5% 41,0% 48,0% 33,8 % 48,0 % 

Litt 27,6% 29,2% 19,2% 33,3% 19,7% 20,9% 19,4% 27,6% 21,5 % 27,7 % 

For lite 2,6% 2,5% 2,0% ,9% 2,6% 2,2% 1,4% 2,0% 2,1 % 1,9 % 

N= 156 120 151 111 117 91 139 98 563 420 

 
Tabell 35.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Skadevirkninger ved bruk av internett 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine snakket med deg om skadevirkninger ved bruk av internett? 

Skadevirkninger, 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 33,0% 20,4% 39,1% 17,0% 26,4% 16,1% 26,9% 16,7% 31,5% 17,6% 

Nok 26,4% 31,6% 36,4% 42,0% 31,1% 40,9% 37,5% 34,4% 32,9% 37,2% 

Litt 34,9% 34,7% 21,8% 32,0% 29,2% 36,6% 29,8% 34,4% 28,9% 34,4% 

For lite 5,7% 13,3% 2,7% 9,0% 13,2% 6,5% 5,8% 14,6% 6,8% 10,9% 

N= 106 98 110 100 106 93 104 96 426 387 

 

 

Regler for, og kontroll av, nettbruk 

Tabell 36.1: Foreldre og ungdom – Har regler for bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har dere regler for bruk av internett? 
Spørsmål til ungdommen: Har dere hjemme regler for bruk av internett? 

Regler for bruk av 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 91,0% 59,8% 88,5% 59,8% 82,2% 47,7% 78,0% 47,8% 85,3% 53,9% 

Nei 9,0% 40,2% 11,5% 40,2% 17,8% 52,3% 22,0% 51,2% 14,7% 45,9% 

N= 277 204 261 209 208 199 236 201 982 813 
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Tabell 36.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Har regler for bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Har dere regler for bruk av internett? 

Regler for bruk av 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 94,3% 86,7% 88,7% 88,2% 82,1% 82,4% 82,6% 71,4% 87,4% 82,6% 

Nei 5,7% 13,3% 11,3% 11,8% 17,9% 17,6% 17,4% 28,6% 12,6% 17,4% 

N= 157 120 151 110 117 91 138 98 563 419 

 
Tabell 36.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Har regler for bruk av internett 
Spørsmål til ungdommen: Har dere hjemme regler for bruk av internett? 

Regler for bruk av 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 65,7% 53,5% 62,4% 57,0% 50,0% 45,2% 53,3% 41,7% 57,9% 49,5% 

Nei 34,3% 46,5% 37,6% 43,0% 50,0% 54,8% 45,7% 57,3% 41,9% 50,3% 

N= 105 99 109 100 106 93 105 96 425 388 

 

 

Tabell 37.1: Foreldre og ungdom – Sjekker ungdommens PC 
Spørsmål til forelderen: Sjekker du din ungdoms PC (nettleser, bokmerker eller logg)? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine noen gang sjekket din PC (nettleser, bokmerker eller logg)? 

Sjekker 
ungdommens PC 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ofte/regelmessig 14,8% 13,7% 7,7% 11,4% 8,3% 6,6% 7,3% 8,5% 9,7% 10,1% 

Noen ganger 59,0% 43,1% 61,9% 46,7% 60,5% 34,8% 56,0% 24,4% 59,4% 37,4% 

Aldri 26,2% 43,1% 30,4% 41,9% 31,2% 58,6% 36,8% 67,2% 30,9% 52,5% 

N= 271 204 260 210 205 198 234 201 970 813 

 
Tabell 37.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Sjekker ungdommens PC 
Spørsmål til forelderen: Sjekker du din ungdoms PC (nettleser, bokmerker eller logg)? 

Sjekker 
ungdommens PC 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ofte/regelmessig 13,7% 16,1% 7,9% 7,3% 8,5% 8,0% 5,9% 9,2% 9,2% 10,4% 

Noen ganger 64,7% 51,7% 64,9% 57,8% 61,5% 59,1% 61,8% 48,0% 63,4% 54,0% 

Aldri 21,6% 32,2% 27,2% 34,9% 29,9% 33,0% 32,4% 42,9% 27,5% 35,6% 

N= 153 118 151 109 117 88 136 98 557 413 

 
Tabell 37.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Sjekker ungdommens PC 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine noen gang sjekket din PC (nettleser, bokmerker eller logg)? 

Sjekker 
ungdommens PC 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ofte/regelmessig 15,1% 12,2% 15,5% 7,0% 3,8% 9,7% 4,8% 12,5% 9,9% 10,3% 

Noen ganger 43,4% 42,9% 44,5% 49,0% 39,0% 30,1% 24,8% 24,0% 38,0% 36,7% 

Aldri 41,5% 44,9% 40,0% 44,0% 57,1% 60,2% 70,5% 63,5% 52,1% 53,0% 

N= 106 98 110 100 105 93 105 96 426 387 
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Foreldrenes betydning for ungdommens bruk av internett 

Tabell 38.1: Foreldre og ungdom – Foreldres betydning for ungdommens bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Tror du det du sier og gjør har betydning for din ungdoms bruk av internett? 
Spørsmål til ungdommen: Har det betydning for deg hva dine foreldre sier og gjør i forhold til din bruk av internett? 

Betydning for bruk 
av Internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

I stor grad 39,4% 23,4% 33,7% 16,4% 32,4% 17,5% 26,7% 12,0% 33,3% 17,4% 

I noen grad 56,9% 52,2% 60,9% 54,6% 60,4% 46,0% 64,4% 49,0% 60,5% 50,5% 

I liten grad 3,6% 19,0% 5,4% 22,7% 6,3% 29,0% 8,5% 31,5% 5,8% 25,5% 

Ingen betydning 0,0% 5,4% 0,0% 6,3% 1,0% 7,5% 0,4% 7,5% 0,3% 6,7% 

N= 274 205 261 207 207 200 236 200 978 812 

 

Tabell 38.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Foreldres betydning for ungdommens bruk av internett 
Spørsmål til forelderen: Tror du det du sier og gjør har betydning for din ungdoms bruk av internett? 

Betydning for bruk 
av Internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

I stor grad 43,2 % 34,5 % 35,3 % 31,5 % 33,6 % 30,8 % 27,5 % 25,5 % 35,2 % 30,8 % 

I noen grad 54,8 % 59,7 % 60,7 % 61,3 % 60,3 % 60,4 % 65,2 % 63,3 % 60,1 % 61,1 % 

I liten grad 1,9 % 5,9 % 4,0 % 7,2 % 6,0 % 6,6 % 7,2 % 10,2 % 4,7 % 7,4 % 

Ingen betydning 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,7 % 

N= 155 119 150 111 116 91 138 98 559 419 

 
Tabell 38.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Foreldres betydning for ungdommens bruk av internett 
Spørsmål til ungdommen: Har det betydning for deg hva dine foreldre sier og gjør i forhold til din bruk av internett? 

Betydning for bruk 
av Internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

I stor grad 29,2% 17,2% 18,5% 14,1% 21,7% 12,8% 15,2% 8,4% 21,2% 13,2% 

I noen grad 50,0% 54,5% 52,8% 56,6% 44,3% 47,9% 57,1% 40,0% 51,1% 49,9% 

I liten grad 14,2% 24,2% 25,0% 20,2% 27,4% 30,9% 24,8% 38,9% 22,8% 28,4% 

Ingen betydning 6,6% 4,0% 3,7% 9,1% 6,6% 8,5% 2,9% 12,6% 4,9% 8,5% 

N= 106 99 108 99 106 94 105 95 425 387 

 

 

Bruk av mobiltelefon 

Tabell 39: Foreldre og ungdom – Egen mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har din ungdom egen mobiltelefon? 
Spørsmål til ungdommen: Har du din egen mobiltelefon? 

Egen mobiltelefon 
H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 98,6% 99,5% 99,6% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 99,5% 99,5% 99,6% 

Nei 1,4% ,5% ,4% 0,0% 0,0% ,5% 0,0% ,5% ,5% ,4% 

N= 277 205 261 210 208 198 237 199 983 812 

 
Tabell 40: Ungdom – Negative opplevelser, mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har du hatt negative opplevelser ved bruk av mobiltelefon? 

Neg. opplevelser, 
internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 18,1% 7,1% 17,3% 5,0% 19,8% 5,3% 24,0% 9,4% 19,8% 6,7% 

Nei 73,3% 88,9% 74,5% 84,0% 75,5% 89,4% 71,2% 86,5% 73,6% 87,1% 

Vet ikke 8,6% 4,0% 8,2% 11,0% 4,7% 5,3% 4,8% 4,2% 6,6% 6,2% 

N= 105 99 110 100 106 94 104 96 425 389 
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Foreldres kunnskap om ungdommens bruk av mobiltelefon 

Tabell 41.1: Foreldre og ungdom – Kunnskap om bruk av mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om din ungdoms bruk av mobiltelefon? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om din bruk av mobiltelefon? 

Kunnskap om bruk 
av mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Mye 14,5% 15,2% 17,2% 18,7% 10,6% 17,6% 9,4% 16,4% 12,9% 17,0% 

Nok 43,3% 46,6% 44,1% 43,1% 43,3% 36,2% 47,9% 40,3% 44,6% 41,6% 

Litt 34,5% 31,9% 33,0% 32,1% 34,6% 36,7% 34,6% 31,8% 38,9% 33,1% 

For lite 7,6% 6,4% 5,7% 6,2% 11,5% 9,5% 8,1% 11,4% 11,3% 8,4% 

N= 275 204 261 209 208 199 234 201 978 813 

 

Tabell 41.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Kunnskap om bruk av mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har du kunnskap om din ungdoms bruk av mobiltelefon? 

Kunnskap om bruk 
av mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Mye 17,8% 10,2% 18,5% 15,5% 13,7% 6,6% 8,8% 10,2% 14,7 % 10,6 % 

Nok 43,9% 42,4% 44,4% 43,6% 35,9% 52,7% 46,3% 50,0% 42,6 % 47,2 % 

Litt 33,8% 35,6% 30,5% 36,4% 37,6% 30,8% 37,5% 30,6% 34,8 % 33,3 % 

For lite 4,5% 11,9% 6,6% 4,5% 12,8% 9,9% 7,4% 9,2% 7,8 % 8,9 % 

N= 157 118 151 110 117 91 136 98 561 417 

 
Tabell 41.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Kunnskap om bruk av mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine kunnskap om din bruk av mobiltelefon? 

Kunnskap om bruk 
av mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Mye 16,2% 14,1% 16,5% 21,0% 21,0% 13,8% 21,0% 11,5% 18,6% 15,2% 

Nok 45,7% 47,5% 46,8% 39,0% 32,4% 40,4% 38,1% 42,7% 40,8% 42,4% 

Litt 31,4% 32,3% 27,5% 37,0% 35,2% 38,3% 31,4% 32,3% 31,4% 35,0% 

For lite 6,7% 6,1% 9,2% 3,0% 11,4% 7,4% 9,5% 13,5% 9,2% 7,5% 

N= 105 99 109 100 105 94 105 96 424 389 

 

 

 

Regler for bruk av mobiltelefon 

Tabell 42.1: Foreldre og ungdom – Har regler for bruk av mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har dere regler for bruk av mobiltelefon? 
Spørsmål til ungdommen: Har dere hjemme regler for bruk av mobiltelefon? 

Regler for bruk av 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 72,9% 29,1% 75,2% 31,1% 68,9% 30,2% 66,7% 29,9% 71,2% 30,0% 

Nei 27,1% 70,9% 24,8% 68,9% 31,1% 69,8% 33,3% 70,1% 28,8% 70,0% 

N= 277 203 262 209 206 199 237 201 982 812 

 
Tabell 42.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Har regler for bruk av mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har dere regler for bruk av mobiltelefon? 

Regler for bruk av 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 75,2% 70,0% 79,5% 69,4% 68,1% 70,0% 70,5% 61,2% 73,7% 67,8% 

Nei 24,8% 30,0% 20,5% 30,6% 31,9% 30,0% 29,5% 38,8% 26,3% 32,2% 

N= 157 120 151 111 116 90 139 98 563 419 
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Tabell 42.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Har regler for bruk av mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har dere hjemme regler for bruk av mobiltelefon? 

Regler for bruk av 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 31,7% 26,3% 33,9% 28,0% 32,1% 28,0% 27,6% 32,3% 31,4% 28,6% 

Nei 68,3% 73,7% 66,1% 72,0% 67,9% 72,0% 72,4% 67,7% 68,6% 71,4% 

N= 104 99 109 100 106 93 105 96 424 388 

 

 

Kontroll av mobiltelefon 

Tabell 43.1: Foreldre og ungdom – Sjekker ungdommens mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Sjekker du din ungdoms mobiltelefon (sms, mms)? 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine noen gang sjekket din mobiltelefon (sms, mms)? 

Sjekker ungd. 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ofte/regelmessig 11,7% 6,9% 8,8% 11,9% 3,4% 6,1% 5,1% 5,0% 7,6% 7,5% 

Noen ganger 39,6% 17,8% 43,1% 19,0% 40,6% 13,6% 36,8% 12,5% 40,0% 15,8% 

Aldri 48,7% 74,8% 48,1% 69,0% 56,0% 80,3% 58,1% 82,5% 52,4% 76,5% 

N= 273 202 260 210 207 198 234 200 974 810 

 
Tabell 43.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Sjekker ungdommens mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Sjekker du din ungdoms mobiltelefon (sms, mms)? 

Sjekker ungd. 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ofte/regelmessig 14,1% 8,5% 9,3% 8,2% 4,3% 2,2% 6,6% 3,1% 9,0% 5,8% 

Noen ganger 48,7% 27,4% 54,7% 27,3% 45,7% 34,1% 44,9% 25,5% 48,7% 28,4% 

Aldri 37,2% 64,1% 36,0% 64,5% 50,0% 63,7% 48,5% 71,4% 42,3% 65,9% 

N= 156 117 150 110 116 91 136 98 558 416 

 
Tabell 43.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Sjekker ungdommens mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har foreldrene dine noen gang sjekket din mobiltelefon (sms, mms)? 

Sjekker ungd. 
mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ofte/regelmessig 9,5% 4,1% 11,8% 12,0% 7,6% 4,3% 3,8% 6,3% 8,3% 6,7% 

Noen ganger 18,1% 17,5% 19,1% 19,0% 17,1% 9,7% 14,4% 10,4% 17,2% 14,2% 

Aldri 71,4% 78,4% 69,1% 69,0% 75,2% 86,0% 81,7% 83,3% 74,3% 79,0% 

N= 105 97 110 100 105 93 104 96 424 386 

 

 

 

Foreldrenes betydning for ungdommens bruk av mobiltelefon 

Tabell 44.1: Foreldre og ungdom – Foreldres betydning for ungdommens bruk av Mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Tror du det du sier og gjør har betydning for din ungdoms bruk av mobiltelefon? 
Spørsmål til ungdommen: Har det betydning for deg hva dine foreldre sier og gjør i forhold til din bruk av mobiltelefon? 

Betydning for bruk 
av mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

I stor grad 32,6% 21,1% 29,8% 14,5% 25,1% 15,6% 24,5% 11,5% 28,3% 15,7% 

I noen grad 59,0% 33,3% 58,4% 38,6% 59,9% 32,7% 62,0% 38,5% 59,8% 35,8% 

I liten grad 7,7% 27,9% 11,5% 30,0% 12,1% 36,7% 12,7% 34,0% 10,8% 32,1% 

Ingen betydning 0,7% 17,6% 0,4% 16,4% 2,9% 15,1% 0,8% 16,0% 1,1% 16,3% 

N= 273 204 262 207 207 199 237 200 979 810 
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Tabell 44.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Foreldres betydning for ungdommens bruk av Mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Tror du det du sier og gjør har betydning for din ungdoms bruk av mobiltelefon? 

Betydning for bruk 
av mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

I stor grad 34,8% 29,7% 31,8% 27,0% 23,3% 27,5% 26,6% 21,4% 29,6% 26,6% 

I noen grad 60,6% 56,8% 58,9% 57,7% 61,2% 58,2% 61,9% 62,2% 60,6% 58,6% 

I liten grad 4,5% 11,9% 9,3% 14,4% 12,1% 12,1% 11,5% 14,3% 9,1% 13,2% 

Ingen betydning 0,0% 1,7% 0,0% ,9% 3,4% 2,2% 0,0% 2,0% ,7% 1,7% 

N= 155 118 151 111 116 91 139 98 561 418 

 

 
Tabell 44.3: Ungdom, kjønnsforskjeller  - Foreldres betydning for ungdommens bruk av Mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har det betydning for deg hva dine foreldre sier og gjør i forhold til din bruk av mobiltelefon? 

Betydning for bruk 
av mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

I stor grad 24,8% 17,2% 18,5% 10,1% 21,0% 9,6% 14,4% 8,3% 19,7% 11,3% 

I noen grad 34,3% 32,3% 39,8% 37,4% 33,3% 31,9% 42,3% 34,4% 37,4% 34,0% 

I liten grad 21,0% 35,4% 25,9% 34,3% 31,4% 42,6% 32,7% 35,4% 27,7% 36,9% 

Ingen betydning 20,0% 15,2% 14,8% 18,2% 14,3% 16,0% 10,6% 21,9% 14,9% 17,8% 

N= 105 99 108 99 105 94 104 96 422 388 

 

 

Digital mobbing og erting - Internett 

Tabell 45.1: Foreldre og ungdom – Blitt mobbet eller ertet, internett 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av internett?  
Spørsmål til ungdommen: Har du blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av internett? 

Blitt mobbet eller 
ertet, internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 7,6% 9,8% 7,7% 12,9% 8,7% 15,0% 10,2% 16,6% 8,5% 13,5% 

Nei 63,2% 85,3% 68,2% 77,1% 67,1% 76,5% 59,7% 74,9% 64,5% 78,5% 

Vet ikke 29,2% 4,9% 24,1% 10,0% 24,2% 8,5% 30,1% 8,5% 27,0% 8,0% 

N= 277 204 261 210 207 200 236 199 981 813 

 
Tabell 45.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Blitt mobbet eller ertet, internett 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av internett?  

Blitt mobbet eller 
ertet, internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 8,3% 6,7% 7,9% 7,3% 9,5% 7,7% 10,9% 9,2% 9,1% 7,6% 

Nei 64,3% 61,7% 72,2% 62,7% 69,0% 64,8% 63,0% 55,1% 67,1% 61,1% 

Vet ikke 27,4% 31,7% 19,9% 30,0% 21,6% 27,5% 26,1% 35,7% 23,8% 31,3% 

N= 157 120 151 110 116 91 138 98 562 419 

 
Tabell 45.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Blitt mobbet eller ertet, internett 
Spørsmål til ungdommen: Har du blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av internett? 

Blitt mobbet eller 
ertet, internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 8,5% 11,2% 19,1% 6,0% 20,8% 8,5% 22,1% 10,5% 17,6% 9,0% 

Nei 88,7% 81,6% 70,9% 84,0% 70,8% 83,0% 67,3% 83,2% 74,4% 82,9% 

Vet ikke 2,8% 7,1% 10,0% 10,0% 8,5% 8,5% 10,6% 6,3% 8,0% 8,0% 

N= 106 98 110 100 106 94 104 95 426 387 
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Tabell 46.1: Foreldre og ungdom – Mobbet eller ertet, internett 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din mobbet eller ertet andre ved bruk av internett?  
Spørsmål til ungdommen: Har du mobbet eller ertet andre ved bruk av internett? 

Mobbet eller 
ertet, internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 4,7% 5,9% 2,7% 4,8% 1,9% 6,0% 3,0% 7,5% 3,2% 6,0% 

Nei 56,3% 87,8% 60,2% 86,7% 62,0% 89,5% 55,7% 85,6% 58,4% 87,4% 

Vet ikke 39,0% 6,3% 37,2% 8,6% 36,1% 4,5% 41,3% 7,0% 38,4% 6,6% 

N= 277 205 261 210 208 200 235 201 981 816 

 
Tabell 46.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Mobbet eller ertet, internett 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din mobbet eller ertet andre ved bruk av internett?  

Mobbet eller 
ertet, internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 4,5% 5,0% 3,3% 1,8% 1,7% 2,2% 3,6% 2,1% 3,4% 2,9% 

Nei 59,9% 51,7% 66,0% 52,3% 64,1% 59,3% 60,1% 49,5% 62,5% 53,0% 

Vet ikke 35,7% 43,3% 30,7% 45,9% 34,2% 38,5% 36,2% 48,5% 34,2% 44,2% 

N= 157 120 150 111 117 91 138 97 562 419 

 
Tabell 46.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Mobbet eller ertet, internett 
Spørsmål til ungdommen: Har du mobbet eller ertet andre ved bruk av internett? 

Mobbet eller 
ertet, internett 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 4,7% 7,1% 8,2% 1,0% 7,5% 4,3% 8,6% 6,2% 7,3% 4,6% 

Nei 90,6% 84,8% 85,5% 88,0% 86,8% 92,6% 84,8% 86,5% 86,9% 87,9% 

Vet ikke 4,7% 8,1% 6,4% 11,0% 5,7% 3,2% 6,7% 7,3% 5,9% 7,5% 

N= 106 99 110 100 106 94 105 96 427 389 

 

 

Digital mobbing og erting - Mobiltelefon 

Tabell 47.1: Foreldre og ungdom – Blitt mobbet eller ertet, mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av mobiltelefon?  
Spørsmål til ungdommen: Har du blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av mobiltelefon? 

Blitt mobbet eller 
ertet, mobiltlf. 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 6,2% 2,9% 8,0% 6,7% 9,7% 6,5% 9,3% 7,0% 8,2% 5,8% 

Nei 65,6% 93,1% 65,5% 85,6% 66,7% 85,9% 61,2% 83,5% 64,7% 87,1% 

Vet ikke 28,3% 3,9% 26,4% 7,7% 23,7% 7,5% 29,5% 9,5% 27,1% 7,1% 

N= 276 204 261 209 207 199 237 200 981 812 

 
Tabell 47.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Blitt mobbet eller ertet, mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av mobiltelefon?  

Blitt mobbet eller 
ertet, mobiltlf. 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 6,4% 5,9% 7,3% 9,0% 10,3% 8,8% 10,1% 8,2% 8,4% 7,9% 

Nei 68,2% 62,2% 70,7% 58,6% 68,1% 64,8% 63,3% 58,2% 67,6% 60,9% 

Vet ikke 25,5% 31,9% 22,0% 32,4% 21,6% 26,4% 26,6% 33,7% 24,0% 31,3% 

N= 157 119 150 111 116 91 139 98 562 419 
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Tabell 47.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Blitt mobbet eller ertet, mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har du blitt mobbet eller ertet av andre ved bruk av mobiltelefon? 

Blitt mobbet eller 
ertet, mobiltlf. 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 2,8% 3,1% 10,1% 3,0% 7,5% 5,4% 9,6% 4,2% 7,5% 3,9% 

Nei 93,4% 92,9% 81,7% 90,0% 83,0% 89,2% 78,8% 88,5% 84,2% 90,2% 

Vet ikke 3,8% 4,1% 8,3% 7,0% 9,4% 5,4% 11,5% 7,3% 8,2% 5,9% 

N= 106 98 109 100 106 93 104 96 425 387 

 
 
Tabell 48.1: Foreldre og ungdom – Mobbet eller ertet, mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din mobbet eller ertet andre ved bruk av mobiltelefon?  
Spørsmål til ungdommen: Har du mobbet eller ertet andre ved bruk av mobiltelefon? 

Mobbet eller 
ertet, mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG FOR UNG 

Ja 2,9% 1,0% 1,5% 2,9% 2,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,2% 2,0% 

Nei 57,0% 95,1% 60,9% 92,3% 60,1% 96,5% 56,4% 91,5% 58,6% 93,9% 

Vet ikke 40,1% 3,9% 37,5% 4,8% 37,5% 2,0% 41,5% 6,0% 39,2% 4,2% 

N= 277 205 261 209 208 199 236 201 982 814 

 
Tabell 48.2: Foreldre, kjønnsforskjeller – Mobbet eller ertet, mobiltelefon 
Spørsmål til forelderen: Har ungdommen din mobbet eller ertet andre ved bruk av mobiltelefon? 

Mobbet eller 
ertet, mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR MOR FAR 

Ja 3,2% 2,5% 2,0% ,9% 2,6% 2,2% 2,2% 2,1% 2,5% 1,9% 

Nei 60,5% 52,5% 66,7% 53,2% 61,5% 58,2% 61,9% 48,5% 62,7% 53,0% 

Vet ikke 36,3% 45,0% 31,3% 45,9% 35,9% 39,6% 36,0% 49,5% 34,8% 45,1% 

N= 157 120 150 111 117 91 139 97 563 419 

 
Tabell 48.3: Ungdom, kjønnsforskjeller – Mobbet eller ertet, mobiltelefon 
Spørsmål til ungdommen: Har du mobbet eller ertet andre ved bruk av mobiltelefon? 

Mobbet eller 
ertet, mobiltelefon 

H09 - 8. trinn V10 - 8. trinn V11 - 9. trinn H11 - 10. trinn Total 

JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT JENTE GUTT 

Ja 1,9% 0,0% 4,6% 1,0% ,9% 2,2% 2,9% 2,1% 2,6% 1,3% 

Nei 97,2% 92,9% 92,7% 92,0% 97,2% 95,7% 90,5% 92,7% 94,4% 93,3% 

Vet ikke ,9% 7,1% 2,8% 7,0% 1,9% 2,2% 6,7% 5,2% 3,1% 5,4% 

N= 106 99 109 100 106 93 105 96 426 388 

 

 

 
 


